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W swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystus
streścił historię każdego pojedynczego człowieka
i wszystkich ludzi razem, przyjmując na siebie ciężar
ich nędzy i grzechów oraz pomnażając u nich możność
doskonalenia się i uświęcenia.
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i Goście gminy Wólka,
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich Państwa spokojem,
wiarą i radością,
da siłę do pokonywania trudności i pozwoli
na nowo odkrywać piękno otaczającego świata.
Niech zbliżające się święta będą czasem
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zmartwień i trosk.
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WSTĘP

Szanowni Państwo
Chyba nic tak pozytywnie nie nastraja każdego z nas jak nadchodząca wiosna. Niewątpliwie ta najpiękniejsza z pór roku sprawia, że wszystko staje się prostsze, piękniejsze i weselsze, co bez wątpienia
przekłada się na nasze samopoczucie i powoduje dodatkową motywację do pracy. Wiosna to również
dobra pora na pozytywne zmiany i nowe otwarcie zarówno w życiu prywatnym, jak również zawodowym. Takie zmiany dzieją się również na naszej gminie i urzędzie. Wychodząc naprzeciw Państwa
oczekiwaniom oraz chcąc realizować nasze zadania w sposób rzetelny, odpowiedzialny oraz skuteczny,
nasza kadra stale się rozwija, dokształca oraz zbiera nowe doświadczenia i dobre praktyki, które z pewnością przyczynią się do dalszego, dynamicznego rozwoju naszej gminy. Jak zapewne Państwu wiadomo, od niedawna nasz zespół zasilili Pani Anna Kruk – Sekretarz Gminy oraz Pan Paweł Gospodarek
– Zastępca Wójta. Są to osoby pracujące wcześniej w gminach Powiatu Lubelskiego na stanowiskach kierowniczych, gdzie z powodzeniem
realizowały liczne zadania inwestycyjne, także o charakterze kluczowym, dzięki którym ich poprzednie jednostki samorządowe osiągnęły
wysokie wskaźniki rozwoju. Jestem przekonany, że również dla naszej gminy będą stanowić wartość dodaną i w dużej mierze przyczynią
się do podniesienia jakości życia naszych Mieszkańców. Chciałbym, aby Państwo wiedzieli, że jesteśmy do Waszej dyspozycji i traktujemy
naszą pracę jako służbę dla dobra całej naszej lokalnej społeczności. Przed nami wiele nowych wyzwań, zadań oraz inwestycji do zrealizowania. Wszystko to wymaga wielkiego zaangażowania oraz dużego nakładu pracy. Jestem przekonany, że w tak zbudowanym zespole oraz
przy wsparciu naszych Mieszkańców uda nam się zrealizować wszelkie zamierzenia i spełnimy pokładane w nas nadzieje.
Drodzy Czytelnicy, ten kolejny już numer Wólka News w zwięzły i konkretny sposób przedstawia szeroko pojęte działania realizowane
przez urząd oraz jednostki organizacyjne na terenie naszej gminy. Mam nadzieję, że przedstawione zagadnienia spotkają się z Państwa
uznaniem i każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.
Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, z całego serca życzę Państwu wszelkiej pomyślności, pokoju oraz wzajemnej życzliwości. Niech tegoroczna pamiątka Paschy napełni nas wszystkich wiarą i miłością, da siłę w pokonywaniu trudności i nadzieję, by
z ufnością patrzeć w przyszłość.
Wójt Gminy Wólka

mgr Edwin Gortat

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Wólka
Od 1 kwietnia (i to nie prima aprilis) pełnię funkcje Zastępcy Wójta Gminy Wólka. Mam 42 lata,
wykształcenie wyższe, kierunek politologia – specjalność: samorząd i polityka lokalna (UMCS). Ukończyłem również studia podyplomowe między innym z zakresu zamówień publicznych oraz z zakresu
organizacji i zarządzania ruchem. Prywatnie jestem mężem i ojcem (dwie córki: Maja 14 lat i Amelka
10 lat). Z samorządem jestem związany od blisko 9 lat, w latach 2010-2011 jako specjalista ds. zamówień publicznych, a od kwietnia 2011 r., jako Kierownik Referatu ds. Inwestycji w Urzędzie Gminy w
Niemcach. Przez ostatnie 8 lat zdobyłem szerokie doświadczenie głównie w zakresie przygotowania
i realizacji inwestycji gminnych tj. budowy kanalizacji sanitarnej, w branży ogólnobudowlanej (budowa dużych obiektów użyteczności
publicznej – m.in.: sale sportowe, żłobek, przedszkola, świetlice wiejskie i inne), branży elektrycznej (budowa kilkudziesięciu odcinków
oświetleń drogowych), doświadczenie z Odnawialnymi Źródłami Energii (montaż blisko 2000 instalacji solarnych i kilkudziesięciu pieców
na biomasę) oraz w branży drogowej (budowa kilkudziesięciu kilometrów dróg, ścieżek rowerowych, chodników). Realizowane inwestycje
były finansowane zarówno ze środków własnych, jak i środków zewnętrznych, w tym głównie pozyskanych w ramach funduszy europejskich. Jako kierownik inwestycji miałem stały kontakt z mieszkańcami Gminy – będąc odpowiedzialny za prowadzenie wielu, również
drobnych spraw, ale jakże ważnych dla mieszkańców. Każdego roku uczestniczyłem w organizowanych zebraniach wiejskich.
Zdobyte doświadczenie pragnę wykorzystać dla Państwa – mieszkańców Gminy Wólka. Dołożę wszelkich starań, aby nasza Gmina nadal
prężnie się rozwijała. Konsekwentnie będę przyczyniał się do realizacji strategii Pana Wójta Edwina Gortata, którego celem jest zawsze
dobro naszych mieszkańców.
Jestem otwarty na wszelkie sugestie i Państwa pomysły, które wniosą wkład w rozwój Gminy i poprawę jakości życia. Funkcję zastępcy
Wójta traktuję jako swoistą służbę. W miarę swoich możliwości będę służył Państwu radą i pomocą. Drzwi w moim gabinecie są i będą
zawsze otwarte dla naszych mieszkańców. Będę dążył, żeby Gmina Wólka była postrzegana nie tylko jako wzorowy samorząd, ale także
jako wzór godny do naśladowania przez inne gminy z całego kraju.
Przez ostatnie dni miałem przyjemność uczestniczyć w jedenastu zebraniach wiejskich, na których byli wybierani sołtysi i rady sołeckie.
Spotkałem się z przychylnością mieszkańców i bardzo miłą atmosferą, za co chce wszystkim uczestnikom tych zebrań serdecznie podziękować.
Pragnę podziękować również Panu Wójtowi Edwinowi Gortatowi za powołanie mnie na funkcję swojego zastępcy, a tym samym okazane mi zaufanie, deklarując ciężką i owocną pracę na rzecz naszej Gminy.
W związku ze zbliżającymi się świętami, chcę życzyć Państwu pełnych radości i pokoju Świąt Wielkanocnych, niech Zmartwychwstały
Chrystus obdarzy Państwa radością i pokojem, a także Swoim Błogosławieństwem w każdej dziedzinie życia. Niech te Święta umocnią
więzi rodzinne i będą spędzone w miłej, rodzinnej atmosferze.
Zastępca Wójta Gminy Wólka

mgr Paweł Gospodarek
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Władze Gminy

Sekretarz Gminy Wólka
skuteczność w pozyskiwaniu środków. Gmina Głusk wyróżniana jest na różnych szczeblach, jestem dumna, że dołożyłam do
tego swoją cegiełkę.

Sprawuje Pani funkcję sekretarza gminy od ponad dwóch miesięcy. Jak wrażenia z pracy w nowym miejscu?
Bardzo dobre. Zanim ją objęłam sprawowałam funkcję Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Głusk. Stanowisko sekretarza gminy jest dla mnie
nowym wyzwaniem, dlatego podjęłam je pełna energii. Poznaję
urząd oraz gminę, podczas ostatnich spotkań wiejskich odwiedziłam wszystkie sołectwa – to naprawdę cenne doświadczenie.
To co łączy zarówno gminę Głusk, jak i Wólka to ich podmiejski
charakter, dobrze znane są mi potrzeby tego typu społeczności.
Rolą sekretarza jest organizacja pracy urzędu. Będę dokładać
wszelkich starań, aby nasi petenci byli sprawnie i w pełni profesjonalnie obsługiwani.
Z samorządem jest Pani związana od początku swojej pracy zawodowej?
Nie. Swoją karierę zawodową rozpoczęłam od pracy w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Jako świeżo upieczona
absolwentka ekonomii zostałam stażystką w Biurze Integracji
Europejskiej, gdzie wykonywałam zadania związane z funduszami przedakcesyjnymi, a następnie aktywnie uczestniczyłam
w kampanii związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. To tam zdobyłam pierwsze szlify. Po zakończonym
stażu rozpoczęłam pracę w Biurze Zarządzania Funduszami
Europejskimi – Oddziale Realizacji i Kontroli Projektów ZPORR,
a następnie byłam pracownikiem Lubelskiej Fundacji Rozwoju, która pełniła rolę Instytucji Wdrażającej Działanie 2.5 i 3.4
ZPORR. W obu instytucjach współtworzyłam od podstaw procedury związane z wdrażaniem regionalnego programu oraz
projektów. W związku z tym, że w tym okresie zdobyłam bogate
doświadczenie w realizacji i kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE, kolejnym etapem na mojej ścieżce zawodowej było podjęcie pracy w Gminie Głusk, która pozyskała
duże środki na realizację projektu kanalizacyjnego w ramach
krajowego programu operacyjnego i poszukiwała specjalisty
w tym zakresie. W ten sposób rozpoczęłam swoją „przygodę”
z samorządem.
A co dla Pani jest powodem do największej satysfakcji samorządowej?
Niewątpliwie rozwój gminy, dostrzegany i doceniany nie tylko
przez jej mieszkańców, ale także przez niezależne kapituły. To
udało nam się osiągnąć w Gminie Głusk. Cieszą mnie zrealizowane inwestycje, m.in. wodno-kanalizacyjne, drogowe, kubaturowe, ale także tzw. „miękkie” działania, zwłaszcza oświatowe.
W obecnej perspektywie finansowej UE osiągnęliśmy 100%
4
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Jakie ma Pani wykształcenie, przygotowanie do pracy na stanowisku sekretarza gminy?
Jak już wspomniałam jestem absolwentką ekonomii, ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu nadzoru, kontroli
i audytu wewnętrznego w gospodarce i administracji, a także
podstaw prawnych procesu inwestycyjnego. Posiadam uprawnienia audytora wewnętrznego, potwierdzone zaświadczeniem
Ministra Finansów nr 2116/2006 z dnia 27 października 2006
r. Jestem także certyfikowanym Project Managerem. Przygotowanie do pracy na tym stanowisku zdobyłam przechodząc poszczególne szczeble zawodowe, a najlepiej przygotowało mnie
ostatnie 5 lat sprawowania funkcji kierowniczej.
Proszę przybliżyć pokrótce na czym polega praca sekretarza.
Jaki jest zakres kompetencji urzędniczych na tym stanowisku?
Wójt jest organem wykonawczym gminy. Aby mógł w pełni
realizować swoje zamierzenia musi mieć sprawnie i profesjonalnie działający urząd, zwłaszcza teraz, gdy obserwujemy rosnące
oczekiwania wobec władz lokalnych. I to właśnie jest głównym
zadaniem sekretarza. Ma on ponadto nadzorować pracę urzędu, zarządzać zasobami ludzkimi, ułatwiać komunikację między
pracownikami a petentami. Poza tym sekretarz musi na bieżąco zapoznawać się z przepisami, które często są weryfikowane
i zmieniane. Chciałabym swoimi działaniami wspierać Wójta,
aby nasza gmina była jeszcze bardziej przyjazna i atrakcyjna dla
mieszkańców i potencjalnych inwestorów.
Decyzja o wyborze Pani na stanowisko sekretarza to dowód
na to, że Wójt stawia na młode, dobrze wykształcone kadry.
Czy wieloletnie kierowanie Referatem Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji jest dla Pani doświadczeniem, które może przydać
się w nowej pracy?
Na pewno. Z samorządem związana jestem od 2010 r., rozpoczynając od najniższego szczebla urzędniczej kariery. Zdobywając kolejne doświadczenia, przygotowywałam się merytorycznie do pracy na stanowiskach kierowniczych. Praca w Referacie
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji dawała mi dużo satysfakcji, ale była także bardzo wymagająca. Zwłaszcza pozyskiwanie
i rozliczanie środków pochodzących z UE wymagało ode mnie
inicjatywy, niezwykłej sumienności i terminowości. Nauczyło
mnie także pokory. Kierowałam nie tylko pracą zespołu ludzi,
ale także dużymi projektami – ostatnio projektem partnerskim
o wartości blisko 100 mln zł, realizowanym w porozumieniu z 11
samorządami przynależącymi do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym z gminą Wólka. Cieszę się, że zostało to dostrzeżone i docenione.
Wobec tego proszę powiedzieć, czy wybór na stanowisko sekretarza jest dla Pani nobilitacją, awansem zawodowym, czy też
swoistego rodzaju wyzwaniem?
Wszystkim po trochu. Bez wątpienia awansem zawodowym,
który wiąże się z nobilitacją, ale także swoistego rodzaju wyzwaniem. Tak naprawdę każdy dzień naszego życia jest wyzwaniem i wiąże się z dążeniem do celu. Stanęły przede mną nowe
wyzwania i cele, które podejmuję z pełną odpowiedzialnością
i zaangażowaniem.
Dziękuję za rozmowę
Redakcja Wólka News

INFRASTRUKTURA I INWESTYCJE

Inwestycje drogowe
Przebudowa ul. Dębowej na osiedlu Borek w Turce
Jedną z najważniejszych inwestycji drogowych na terenie Gminy
Wólka będzie przebudowa drogi gminnej nr 112402 (ul. Dębowa)
znajdującej się na osiedlu Borek w miejscowości Turka.
Zakres prac będzie polegał na:
 odtworzeniu nawierzchni jezdni ul. Jeżynowej i ul. Klonowej
w związku z przebudową kanalizacji deszczowej,
 wykonaniu wysp azylu dla pieszych na wlotach drogi ul. Dębowej
w obrębie skrzyżowania z ul. Wierzbową i ul. Poziomkową,
 wykonaniu nowych miejsc postojowych z kostki brukowej w ciągu drogi ul. Dębowej,
 wykonaniu nowych chodników o nawierzchni betonowej z kostki
brukowej,
 budowie nowej zatoki autobusowej oraz przebudowy istniejących zatok autobusowych,
 rozbiórki starej i wykonaniu nowej pętli autobusowej o nawierzchni z kostki brukowej pomiędzy ul. Dębową, a ul. Jaworową
 wykonaniu rowu odparowującego w ciągu drogi ul. Jaworowej,
 wykonaniu ścieku korytowego po lewej stronie nawierzchni pętli
autobusowej,
 wykonaniu nowego oznakowania pionowego i poziomego.
W chwili obecnej trwa przygotowywanie dokumentacji w celu
ogłoszenia przetargu na roboty budowlane i wyłonieniu potencjalnego wykonawcy. Termin zakończenia zadania planowany jest
na koniec bieżącego roku.
Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa dla poniższych inwestycji:
 Łysaków- chodnik przy drodze powiatowej nr 2224L,
 Biskupie Kolonia- droga na dz. nr 38/2, 42/3, 10/5, 10/8, 50/1,

 Łuszczów Drugi- droga nr 112469L (droga przy zajeździe „Hetman”),
 Łuszczów Pierwszy- droga wewnętrzna na dz. nr 986 (droga
w kierunku miejscowości Ludwików),
 Łuszczów Pierwszy- droga na dz. nr 998,
 Świdnik Duży Pierwszy- przebudowa parkingu i modernizacja
drogi na dz. nr 2531 i 2533 (droga przy kościele).
 Jakubowice Murowane- oświetlenie drogi wewnętrznej na dz. nr
658,
 Jakubowice Murowane- oświetlenie drogi na dz. nr 647,
 Kolonia Świdnik Mały- oświetlenie drogi wewnętrznej na dz. nr
109,
 Łuszczów Pierwszy- oświetlenie drogi nr 106108L (tzw. Ul. Polna),
 Łuszczów Pierwszy- oświetlenie drogi na dz. 991,
 Pliszczyn- oświetlenie drogi nr 106099L (od drogi powiatowej
2224L do istniejącego oświetlenia),
 Rudnik- oświetlenie drogi nr 106097L,
 Turka, os. Borek- oświetlenie ul. Grabowej,
 Turka, os. Borek- oświetlenie ul. Jarzębinowej,
 Turka, os. Borek- oświetlenie ul. Jaworowej,
 Turka, os. Borek- oświetlenie ul. Wiązowej.
W miesiącu marcu br. zostało wykonane oświetlenie drogi nr
112464L w miejscowości Świdnik Duży Drugi, polegające na podwieszeniu napowietrznej linii oświetleniowej na istniejących słupach elektroenergetycznych wraz z montażem 9 sztuk opraw
oświetleniowych.
Wojciech Kostyła , Referat Infrastruktury,
Urząd Gminy Wólka

Nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Wólka
Rada Gminy Wólka w dniu 13 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia nowego dokumentu strategicznego
opracowanego dla gminy Wólka, którym jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Po podjęciu uchwały Studium wraz z całą dokumentacją zostało przekazane i przeszło pozytywną weryfikację prawną w Lubelskim
Urzędzie Wojewódzkim. W związku z tym uchwała wraz z nowym Studium została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Wólka (adres strony: http://bip.wolka.pl) w zakładce: Uchwały Rady. Studium jest także dostępne na geoportalu: http://wolka.e-mapa.net/ w zakładce: Zagospodarowanie
przestrzenne – Studium.
Studium z 2013 roku zdezaktualizowało się, złożono ponad 700 wniosków o zmianę poprzedniego studium. Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Wólka jest scenariuszem rozwoju przestrzennego naszej
gminy stworzonym przy udziale Mieszkańców oraz Właścicieli
gruntów. Wiele osób uczestniczyło bowiem na etapie konsultacji społecznych w czasie wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu, dyskusji publicznej oraz składania uwag.
Gmina Wólka dąży do tego, by być gminą przyjazną, pełną
aktywnych Mieszkańców i jednocześnie otwartą na nowych
mieszkańców oraz inwestorów. Zrównoważony rozwój prze-

strzenny jest niezbędny, by zrealizować tę wizję. Celem Studium
jest stworzenie ram rozwoju dla funkcjonalnej przestrzeni do
życia m.in. przez wytyczne dla zabudowy, usług, układu komunikacji, ochrony zabytków oraz uaktualnienie istniejących już
form zagospodarowania.
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Wielkim wyzwaniem jest zadbanie, by gmina nie „rozlewała
się” na coraz to nowe, niezurbanizowane tereny, na obszary
o walorach przyrodniczo-krajobrazowych, czy obszary nie posiadające niezbędnej infrastruktury – dróg, chodników, oświetlenia drogowego, komunikacji, wodociągów i kanalizacji, prądu czy gazociągu. Budowanie w granicach obszaru zwartego
ogranicza koszty ekonomiczne i ekologiczne. Celem jest także
wypełnienie luk w zabudowie już istniejącej, tak by jak najlepiej wykorzystać istniejące już zasoby w ramach zwartych terenów posiadających już niezbędną infrastrukturę, czy transport
zbiorowy.
Po zmianie przepisów ustawowych problemem stały się tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego pod zabudowę zagrodową, zgodnie z którymi
pozwolenia na budowę udzielane są tylko rolnikom. Nowe Studium, w celu zminimalizowania tego problemu, wprowadza
w wielu przypadkach funkcję MN – mieszkalnictwa jednorodzinnego jako alternatywną przy terenach zabudowy zagrodo-

wej, co umożliwi każdemu właścicielowi gruntu oznaczonego
jako RM/MN uzyskanie pozwolenia na budowę po zmianie planu zagospodarowania.
Nowe Studium jest podstawowym dokumentem planistycznym związanym z kształtowaniem i prowadzeniem polityki
przestrzennej, w tym z określeniem zasad zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, studium nie jest aktem
prawa miejscowego, jednak w myśl art. 9 ust. 4 wiąże organy
gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy. W związku z tym gmina Wólka,
na podstawie uprzednio przyjętej przez Radę Gminy uchwały,
przystąpiła do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Elżbieta Kołtun, Katarzyna Skowronek - Jaźwic,
Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka

Wymiana wodomierzy
W kwietniu br. gmina Wólka planuje zakupić 819 sztuk wodomierzy zdalnego odczytu. Będzie to kontynuacja rozpoczętego
jesienią zeszłego roku przedsięwzięcia mającego na celu wymianę wodomierzy na terenie całej gminy. Zakupione wodomierze
zostaną zamontowane w miejscowościach Łuszczów Pierwszy,
Łuszczów Drugi oraz Rudnik. Do końca bieżącego roku gmina
planuje kolejny zakup wodomierzy, w celu wymiany w miejscowościach ze zbiorczą kanalizacją sanitarną.
Robert Wysmulski, Rafał Pogonowski, Tomasz Misiura,
Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka

Amfiteatr, świetlica w OSP Bystrzyca
Bieżący rok gmina Wólka rozpoczęła remontem świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzycy. Prace polegają
na izolacji termicznej budynku, wykonaniu nowej posadzki, częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, malowaniu pomieszczeń, wykonaniu opaski odwadniającej wraz z utwardzeniem
placu przed budynkiem oraz wykonaniu siłowni zewnętrznej.
Kolejną inwestycją jest budowa amfiteatru w miejscowości Jakubowice Murowane. Inwestycja ma na celu wybudowanie od
podstaw obiektu służącego do organizacji dożynek, festynów i różnego rodzaju imprez dla mieszkańców gminy. Zakończenie obu inwestycji planowane jest na koniec lipca 2019 r.

Projekty podlegają dofinansowaniu ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Fot. Redakcja Wólka News

Beata Możdżeń, Michał Podlodowski,
Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka
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Informacja z prowadzonych postępowań przetargowych
Wraz z nowym rokiem gmina Wólka planuje nowe inwestycje.
W związku z tym zostały ogłoszone przetargi na zadania m. in.
• Dostawa sprzętu komputerowego dla szkół prowadzonych
przez gminę Wólka w ramach projektu „Akademia Kluczowych
kompetencji”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu
komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Świdniku Małym,
Szkoły Podstawowej w Łuszczowie Drugim i Szkoły Podstawowej
w Pliszczynie. Do przetargu przystąpiło 14 oferentów, na chwilę
obecną trwa sprawdzanie ofert w celu wyłonienia dostawcy.
• Budowa i przebudowa ujęcia wody w Turce, budowa sieciowej
pompowni wody w Świdniku Dużym oraz modernizacja ujęcia
wody w Łuszczowie Pierwszym w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka”. Zadanie ma na celu poprawę warunków dostarczania
wody. Dla każdej z lokalizacji zgłosiło się kilku oferentów, których
oferty są na obecną chwilę weryfikowane. Termin realizacji zadania to 15 listopada 2019 r.
• Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF - Projekt
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.4 „Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014
– 2020. Celem zadania jest wykonanie ścieżki ekologicznej
długości ok. 10km prowadzącej przez miejscowości Jakubowice Murowane, Łysaków, Turka, Sobianowice, Bystrzyca,
wraz z wykonaniem punktu widokowego (wieży widokowej)
w Łysakowie. W przetargu wzięły udział 3 firmy, obecnie trwa
weryfikacja przedłożonej dokumentacji. Termin realizacji zadania to koniec lipca 2020 r.
Tomasz Misiura, Referat Infrastruktury,
Urząd Gminy Wólka

Kontrole nielegalnych przyłączy
W marcu konserwatorzy gminy Wólka rozpoczęli kontrole
nielegalnych podłączeń rur spustowych wód opadowych do
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Stosowne prace będą prowadzone systematycznie w celu wyeliminowania nielegalnych
podłączeń.
Robert Wysmulski, Referat Infrastruktury,
Urząd Gminy Wólka

Planowane przetargi w 2019 r. w gminie Wólka
• Budowa odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Świdnik Duży
Drugi o długości 510m- planowany termin zamieszczenia ogłoszenia to II, III kwartał 2019 r.
• Zakup i wymiana wodomierzy, na wodomierze zdalnego odczytu w miejscowościach objętych zbiorczą siecią kanalizacji
sanitarnej- planowany termin zamieszczenia ogłoszenia to
II kwartał 2019 r.
• Przebudowa drogi gminnej w Łuszczowie Pierwszym wraz
z przebudową drogi krajowej nr 82 i wykonaniem węzła prze-

siadkowego, w ramach projektu Mobilny LOF- planowany termin zamieszczenia ogłoszenia to II kwartał 2019 r.
• Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości
Turka, os. Borek ul. Dębowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą- planowany termin zamieszczenia ogłoszenia to II kwartał
2019 r.
Tomasz Misiura, Referat Infrastruktury,
Urząd Gminy Wólka

Prace remontowe na Orliku
Wraz z początkiem roku przeprowadzono prace remontowe w budynkach towarzyszących boiskom ORLIK
w miejscowości Turka, os. Borek. Prace polegały na wymianie kontaktów,
oświetlenia, instalacji odgromowej,
wykonaniu nowej posadzki w jednym
z pomieszczeń. Dodatkowo zostały zakupione nowe bramki do gry w piłkę
nożną. W najbliższym czasie planowana jest poprawa mocowań siatek na piłko chwytach.
Robert Wysmulski,
Referat Infrastruktury,
Urząd Gminy Wólka
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Rada Gminy Wólka
Drodzy Mieszkańcy,
Od bieżącego numeru rozpoczynamy prowadzenie cyklicznej
kolumny poświęconej pracom Rady Gminy Wólka. Poniekąd jest
to wyjście naprzeciw Państwa oczekiwaniom informacyjnym.
W tym miejscu znajdziecie Państwo m. in. wykaz uchwał podjętych w ostatnich miesiącach. W przypadku szczególnego zainteresowania którymś z zagadnień, odsyłam do treści uchwał
lub odsłuchania transmisji z sesji Rady Gminy, zamieszczonych
na stronie www.wolka.pl, jak również do kontaktu ze mną i radnymi z Państwa okręgów.
W roku 2019 do dnia dzisiejszego odbyło się 5 posiedzeń Rady
Gminy Wólka, w dniach: 25 stycznia, 29 stycznia, 27 lutego i 6
marca, 15 marca. Podjęto uchwały w następujących sprawach:
ͳͳ uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wólka
ͳͳ zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wólka
ͳͳ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
ͳͳ wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wólka na rzecz
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A.
ͳͳ przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
Wólka na lata 2019-2022
ͳͳ przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wólka
na lata 2019-2021”
ͳͳ ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023”
ͳͳ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”
ͳͳ poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wólka od podatników będących

osobami fizycznymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów,
ustalenia dla inkasentów terminu płatności dla zainkasowanych
podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
ͳͳ zamiaru likwidacji Zespołu Publicznych Jednostek Oświatowych
w Turce (tj. utworzenia odrębnych przedszkoli funkcjonujących
przy szkołach podstawowych zamiast dotychczasowych filii
przedszkola w Turce)
ͳͳ zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Wólka
ͳͳ zmiany Statutu Jednostki Pomocniczej Osiedle Borek
ͳͳ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
ͳͳ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dot. działki nr 1274/5 w Turce)
ͳͳ dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wólka w wysokości 2,55 zł netto plus podatek VAT do każdego 1 m3 odprowadzanych ścieków
ͳͳ zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2019 rok i wieloletniej prognozy finansowej
Radni pracują na rzecz rozwoju gminy nie tylko biorąc udział
w sesjach Rady. Wszelkie koncepcje są wypracowywane podczas
posiedzeń merytorycznych komisji, które odbywają się zgodnie
z rocznym planem. Cieszy mnie tak duża aktywność radnych w inicjatywach społecznych. Jest to, w porównaniu z minioną kadencją, nowe podejście do współdziałania na rzecz lokalnej społeczności, jak np. wspólne kolędowanie czy aktywne włączenie się
w akcję DKMS. Zachęcam do współpracy.
Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania, w imieniu
całej Rady Gminy Wólka, życzę wiosennego nastroju, radości z rodzinnych spotkań przy tradycyjnych potrawach, wytchnienia od
codzienności, zadumy nad sensem Zmartwychwstania i odrodzenia wiary w życzliwość drugiego człowieka.
Edyta Dobek, Przewodnicząca Rady Gminy Wólka

SOŁTYSI

Nowi Sołtysi i Członkowie Rad Sołeckich w Gmine Wólka
Znamy już wszystkich Sołtysów w Gminie Wólka. Od 25 marca br. do 11 kwietnia br., we wszystkich sołectwach odbywały
się wyborcze zebrania wiejskie. Mieszkańcy sołectw dokonali
wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej, a także Przewodniczącego i Członków Zarządu Jednostki Pomocniczej osiedla Borek,
na nową 5 letnią kadencję 2019-2024. W wyniku przeprowadzonych wyborów w 8 jednostkach naszej gminy wybrano nowych
sołtysów i Przewodniczącego Zarządu Osiedla, w pozostałych

11 funkcja ta została powierzona dotychczasowym gospodarzom.
Wójt Gminy Edwin Gortat podziękował Sołtysom i Członkom
Rad Sołeckich ubiegłej kadencji za owocną współpracę na rzecz
swoich miejscowości. Nowo wybranym przedstawicielom sołectw pogratulował wyboru, życząc wytrwałości w realizowaniu
planów i zamierzeń dla dobra mieszkańców społeczności lokalnej.
Agnieszka Rybka, Referat Obywatelski, Urząd Gminy Wólka

Sołtysi i Rady Sołeckie Gminy Wólka kadencja 2019-2024
Liczba osób
Osoby obecne
% udział
zameldowanych
na zebraniu" mieszkańców
na pobyt stały

Lp.

Nazwa sołectwa

1.

Bystrzyca

453

20

2.

Sobianowice

455

3.

Rudnik

4.

SOŁTYS
Imię i Nazwisko

Ilość otrzymanych
głosów

RADA SOŁECKA

4.00%

Jarosław Kowal

20

Wiesław Suszek, Agnieszka Król, Artur
Banaszkiewicz,

15

3.00%

Sylwester Pachuta

15

Zbigniew Łukasik, Agata Ogrodnik, Beata
Kowalczyk,

520

61

11.70%

Modesta Gdańska

32

Danuta Misztal, Krzysztof Bondos,
Monika Koszałka

Pliszczyn

466

35

7.50%

Zenon Urban

31

Katarzyna Urban, Marek Woliński,
Bartłomiej Michalski,

5.

Łysaków

332

16

4.80%

Małgorzata Żmuda

11

Izabela Dreszewska, Tadeusz Bondos,
Kazimierz Sadura,

6.

Kolonia Świdnik Mały

239

15

6.20%

Jerzy Bąk

12

Sławomir Drozd, Sławomir Olszewski
Jadwiga Roczon
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Świdnik Duży Pierwszy

391

14

3.60%

Andrzej Kowalczyk

14

Bogdan Bernat, Renata Flis, Jerzy Skiba

8.

Świdnik Mały

196

8

4.00%

Laura Kruk

8

Sławomir Poręba, Martyna Mazur, Anna
Skwarzyńska

9.

Świdnik Duży Drugi

315

17

5.40%

Wiesław Szajewski

17

Wiesław Małaj, Adam Łukasiewicz,
Roman Uszko

10.

Świdniczek

246

13

5.30%

Bożena Tokarska

13

Bronisława Opiela, Kamil Kuś, Mirosław
Marciniak,

11

Wólka

517

12

2.30%

Halina Flis

12

Grażyna Lis, Danuta Flis, Krystyna Mrozik

12.

Biskupie-Kolonia

450

14

3.10%

Jerzy Szymczak

14

Katarzyna Wdowiak- Tarnowska, Dariusz
Kucharzyk, Kazimierz Puszka,

13.

Jakubowice Murowane

232

13

5.60%

Kazimiera
Janiszewska

13

Marcin Mrozik, Zofia Panek, Teresa
Gustaw

14.

Kolonia Pliszczyn

433

5

1.10%

Jolanta Dudziak

4

Anna Kozłowska, Agnieszka Kozłowska,
Justyna Szalast

15.

Turka

1525

50

3.30%

Tadeusz Gułaś

48

Tomasz Niećko, Leszek Majewski, Jolanta
Kamińska, Łukasz Szczekot

16.

Łuszczów Pierwszy

908

27

3.00%

Ewa Grzegorczyk

26

Marek Krawczyk, Marcin Gierlach, Józef
Kotyra, Waldemar Grzegorczyk, Elżbieta
Szkutnik, Wioletta Tryk,

17.

Łuszczów Drugi

698

32

4.60%

Janusz Mamcarz

32

Janusz Wawrzyńczyk, Andrzej
Karwacki, Mariusz Wawszczak, Andrzej
Dmuchowski, Jan Koziej

18.

Długie

360

9

2.50%

Andrzej Skiba

9

Leontyna Krocz, Anna Krawczak, Karolina
Skiba

Przewodniczący i Członkowie Zarządu Jednostki Pomocniczej osiedle Borek kadencji 2019-2024
L.p

19.

Liczba osób
Osoby obecne
% udział
Jednostka Pomocnicza zameldowanych
na zebraniu mieszkańców
na pobyt stały
Turka os. Borek

3126

39

1.20%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Imię i Nazwisko

Ilość otrzymanych
głosów

Renata Maria
Śniadecka- Mandryk

22

CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Marta Katarzyna Kasprzyk, Robert
Stanisław Kozłowski, Andrzej Cywiński,
Agnieszka Dąbrowska- Korab

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

Rewelacyjne wyniki gminy Wólka!
W lutym br. na stronach portalu „Samorząd PAP” oraz „Europarlament PAP” ukazał się ranking GUS-u obrazujący zaangażowanie środków unijnych w poszczególnych samorządach od początku perspektywy unijnej tj. 2014 roku do połowy roku 2018
ze środków UE dostępnych w ramach krajowych programów
operacyjnych, takich jak PO Infrastruktura i Środowisko, a także programów regionalnych, po które mogą sięgać beneficjenci
na obszarze danego województwa. Nie obejmuje on funduszy
PROW i PO RYBY. Ranking stworzono bez rozróżnienia na samorządy miejskie i wiejskie. Na sumę środków pokazaną w rankingu
składają się projekty samorządów powiatowych, wojewódzkich,
urzędów centralnych, a także środki pozyskiwane przez poszczególne miasta i gminy. Są w nim także środki przedsiębiorców i poszczególnych mieszkańców. Podane liczby odnoszą się do podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych i uwzględniają koszty niekwalifikowalne.

Z przyjemnością informujemy, że gmina Wólka osiągnęła w tym
rankingu bardzo dobry wynik. Na 2478 samorządów zajęliśmy
369-te miejsce. Jak do tej pory na teren gminy spłynęła kwota 83
793 675 zł. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż jako gmina wiejska
wyprzedzamy dużo większe od nas ośrodki miejskie o większym
potencjale i większych możliwościach. Jeśli chodzi o gminy powiatu lubelskiego, to jest to szósty wynik wśród 16 gmin.
Ranking obrazuje możliwości rozwojowe poszczególnych samorządów, sprawność zarządzania władz lokalnych, a także
otwartość na pojawiające się możliwości finansowania inwestycji
przez przedsiębiorców i społeczność lokalną.
źródło: http://samorzad.pap.pl; https://europarlament.pap.pl
Redakcja Wólka News

Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie
gminy Wólka
Pragniemy poinformować, że w ramach
projektu „Kompleksowa modernizacja
systemu zaopatrzenia w wodę na terenie
gminy Wólka” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 jesteśmy
w trakcie zawierania umów z wykonaw-

cami robót budowlanych. Do końca bieżącego roku wykonane zostanie nowe ujęcie
wody w Turce, nowa pompownia sieciowa
wody w Świdniku Dużym oraz zmodernizowane zostanie istniejące ujęcie wody
w Łuszczowie Pierwszym. Wobec zauważalnych w ostatnich latach niedoborów
wody, zwłaszcza w okresie letnim, wykonanie powyższych zadań zapewni wysoWólka NEWS 1(7)2019
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kiej jakości ciągłe dostawy wody do celów
bytowych dla Naszych Mieszkańców. Dodatkowo w ramach projektu wymienione
zostaną wodomierze u odbiorców końcowych w miejscowościach: Jakubowice
Murowane, Wólka, Świdniczek, Biskupie-Kolonia, Świdnik Mały, Świdnik Mały Kolonia, Świdnik Duży, Długie i Turka. Będą
to wodomierze z odczytem zdalnym, co
wyeliminuje uciążliwą konieczność cyklicznego podawania do Urzędu Gminy zużycia
wody. Ponadto pragniemy z radością poinformować, że pozytywną ocenę formalną uzyskał nasz kolejny projekt z zakresu
infrastruktury wodociągowej. Jest to projekt „Modernizacja systemu zaopatrzenia

w wodę na terenie gminy Wólka-etap III”,
który przewiduje wymianę na istniejącej
sieci wodociągowej 438 wyeksploatowanych zasuw wodociągowych, 229 hydrantów przeciwpożarowych oraz budowę
sieciowej pompowni wody w Świdniku
Małym Kolonia w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody w południowej

części gminy. Zrealizowanie całego zakresu
rzeczowego spowoduje, że infrastruktura wodociągowa w Gminie zyska wysokie
standardy techniczne.
Rafał Pogonowski,
Referat Infrastruktury,
Urząd Gminy Wólka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Akademia kluczowych kompetencji
W m-cu kwietniu br. rozpoczną się zajęcia w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji II” realizowanego
w oparciu o umowę o dofinansowanie
Numer 331/RPLU.12.06.00-06-0018/1700 podpisanej pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Gminą Wólka
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Poddziałanie 12.6.
– Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WL
na lata 2014 – 2020. Wartość projektu
761 693,75 PLN.
Projekt będzie realizowany w Szkole
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Sobianowicach oraz w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Turce. W ramach zadań w każdej ze szkół
objętych projektem utworzone zostaną
pracownie przyrodnicze oraz innowacyjne pracownie informatyczne. Przeprowadzone zostaną zajęcia z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych,
języka
angielskiego i informatyki. Z działań zaplanowanych w ramach projektu skorzystają
również nauczyciele, dla których zorganizowane zostaną studia podyplomowe
oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje.
Pierwszy projekt „Akademia kluczowych
kompetencji” realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu
nr 281/RPLU.12.02.00-06-0059/17-00 zawartej pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Wólka w dniu 19 grudnia

2017 r, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Działanie 12.2. „Kształcenie
Ogólne” zbliża się ku końcowi.
W projekcie brali udział uczniowie i nauczyciele ze szkół: Podstawowych w Świdniku Małym, w Łuszczowie i w Pliszczynie.
W ramach projektu w nowoczesny
sprzęt, pomoce dydaktyczne i meble wyposażona została pracownia przyrodnicza,
dzięki czemu zajęcia mogą być prowadzone metodą eksperymentu. Ponadto
zakupiono klocki Lego do prowadzenia
zajęć z robotyki. Przeprowadzono zajęcia
z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, językowych, komputerowych,

studia podyplomowe z zakresu terapii
i diagnozy pedagogicznej oraz indywidualizacji nauczania, szkolenia z zakresu jak
pracować z uczniem z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim i umiarkowanym z wykorzystaniem
elementów Metody M. Montessori oraz
szkolenie z zakresu nowe technologie ICT
w edukacji szkolnej.
Wkrótce szkoły zostaną wyposażone
w nowy sprzęt komputerowy zakupiony
w ramach projektu. Projekt realizowany
w partnerstwie z firmą EGZAM s.c. Hubert
Cytawa, Anna Kotłowska.
Beata Możdżeń,
Referat Infrastruktury,
Urząd Gminy Wólka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
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OZE w gminie Wólka

Gmina Wólka realizuje projekt pt. ”OZE
w gminie Wólka - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę”.
Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na część nr 1 zamówienia dotyczącą dostawy i montażu kolektorów słonecznych oraz na część 2 zamó-

wienia dotyczącą dostawy i montażu kotłów na biomasę jest Firma Sanito Sp. z o.
o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa.
W ramach projektu do końca września
2018 roku zostało zamontowanych 25 pieców na biomasę. Obecnie trwają montaże
instalacji solarnych, które zgodnie z projektem zostaną zamontowane na 513 obiektach prywatnych w gminie Wólka. Termin
zakończenia prac przez wykonawcę zgodnie z zawartą umową: 28.06.2019 r.
Ponadto gmina Wólka pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na realizację projektu pt. „OZE w gminie

Wólka - montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych”. Przedmiotem projektu
jest zakup i montaż 117 instalacji fotowoltaicznych i 53 pompy aerotermalne
ciepła. Obecnie trwają prace nad dokumentacją przetargową, weryfikowane są
telefonicznie dane do umów regulujących kwestie organizacyjno- finansowe
pomiędzy gminą a uczestnikami projektu.
Bieżące informacje dotyczące postępu
prac związanych z realizacją w/w projektów
można uzyskać pod nr tel. 81 478 17 69.
Emilia Sikorska, Referat Promocji,
Urząd Gminy Wólka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

TOP SENIOR
Po przeprowadzeniu adaptacji pomieszczeń realizowane będą tam następujące
zajęcia dla Seniorów:
Zajęcia cykliczne w Klubie „Top Senior”
tj. warsztaty komputerowe, warsztaty kulinarne, zajęcia ogólno - ruchowe,
warsztaty florystyczne, warsztaty rękodzielnictwa, porady prawne, pakiet badań
„Senior w Dobrej Formie”, Zdrowy Top Senior, metamorfoza uczestników projektu,
wieczór taneczny integracyjny z karaoke
oraz SENIOR KULTURY, czyli zajęcia zwiększające aktywność seniorów w lokalnej
społeczności.
Powyższe działania będą realizowane
cyklicznie do 31 grudnia 2020 roku.
Więcej informacji można uzyskać
pod numerem tet. 81 478 17 69 bądź
na stronie internetowej www.wolka.pl
Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej w formie

Klubu Seniora dla 60 osób 60+.
W ramach projektu zostanie utworzony
Klub Seniora w budynku po szkole w Rudniku.

Emilia Sikorska, Referat Promocji,
Urząd Gminy Wólka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wólka NEWS 1(7)2019

11

ZNANI I LUBIANI MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY

„Nie zważaj na los”, czyli jak muzyka odmieniła życie Tymka

Jest czerwiec 2018 roku. Powstaje inicjatywa stworzenia zespołu muzycznego w gminie Wólka. Czy znajdą się ochotnicy? Czy
nie będzie to słomiany zapał? Czy potencjalni muzycy są gotowi na próby i poświęcenie? Te pytania zadawali sobie zarówno
twórcy, jak i młodzi ludzie aspirujący do miana artystów. Zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania. Już na pierwszych
próbach pojawił się komplet uczestników, który był w stanie
stworzyć zespół muzyczny. Młode talenty pełne zapału i chęci.
Wśród dzieci zebranych z terenu gminy, był Tymek. Na pierwszy
rzut oka, wydawał się być zupełnie obojętny na to, co się wokół niego działo. Indywidualista, introwertyk? Autysta. Chłopiec
o ogromnej wrażliwości muzycznej, dla którego muzyka stała się
furtką do łatwiejszego funkcjonowania w społeczeństwie.
Zespół powstał w ramach realizacji projektu Fundacji „Biała Róża”, której Prezesem jest Pani Iwona Skiba, w porozumieniu z Wójtem Gminy Wólka Edwinem Gortatem. Próby zespołu
prowadził Pan Krzysztof Dadej – muzyk z wieloletnim doświadczeniem, dla którego świat instrumentów jest pasją i sposobem
na życie. Dzięki jego zaangażowaniu oraz niewątpliwemu talentowi młodych mieszkańców naszej gminy, już po trzech miesiącach mogliśmy zobaczyć zespół „Mordeczki z Wóleczki” na scenie podczas dożynek gminnych w Pliszczynie. Podopieczni Pana
Krzysztofa wystąpili także na Gminnym Dniu Seniora, III Festiwalu
Piosenki Patriotycznej, na spotkaniu pt. „O bezpieczeństwie ze
Świętym Mikołajem” oraz na II Gminnym Koncercie Kolęd pt. „Zaśpiewajmy Kolędę Jezuskowi Dziś”.
Wspomniane wydarzenia pozwoliły Tymkowi pierwszy raz pokazać swój talent szerszej publiczności. Chłopiec pokonał swoją
bierność. Zaczął rozumieć emocje, które towarzyszą mu na scenie
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i dążył do nich. Stał się otwarty na nowe doświadczenia, chętnie
uczestniczył w próbach, zaangażował się w życie zespołu. Poczuł,
że jest jego członkiem.
Duży wpływ na emocjonalny rozwój Tymoteusza, miała atmosfera panująca na zajęciach. Pan Krzysztof prowadzi warsztaty z pełnym zaangażowaniem i oddaniem. Jako świetny muzyk,
multiinstrumentalista potrafi bardzo szybko osiągnąć zadowalające efekty, co wzmaga motywację młodych artystów. Jego „popisowe” instrumenty to gitara i ukulele, które towarzyszą mu od
dzieciństwa. Jest to człowiek, który potrafi zarażać muzyką nawet
najoporniejszych. Sam pisze teksty i muzykę do swoich piosenek.
W tym roku podjął decyzję o wydaniu płyty ze swoim dotychczasowym dorobkiem artystycznym. Piosenki „Polska” i „Lato”, które
znajdują się już na platformie youtube.pl, znajdą się na debiutanckiej płycie zespołu Colombo. Płyta pojawi się na rynku późną wiosną tego roku. Zachęcamy do posłuchania tych utworów.
Są to lekkie, przyjemne, wakacyjne brzmienia oraz ballady, które
wzbogacane są dźwiękami ukulele i fortepianu.

Obecnie Krzysztof Dadej ściśle współpracuje z fundacją Alpha
nad realizacją marzeń Tymoteusza Misiury z naszej gminy. Chłopiec zaśpiewa autorską piosenkę „Codzienność”, która będzie
promować działania fundacji na rzecz dzieci z autyzmem. Zaplanowane są już pierwsze koncerty Tymka z zespołem Colombo.
W kwietniu, który jest Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat
Autyzmu, będzie można zobaczyć teledysk reklamujący ten projekt w Telewizji Polskiej TVP3. Trwają rozmowy z telewizją i najlepszymi producentami muzycznymi w sprawie nakręcenia klipu,
w którym Tymoteusz zaprezentuje swoje zdolności.
Zachęcamy wszystkich do dalszego śledzenia losów artystycznych Tymka oraz zespołu Colombo.
Agnieszka Misiura

EDUKACJA

Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w naszej gminie
We wszystkich szkołach i przedszkolach w gminie Wólka od
marca br. trwają zapisy do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych. Kryteria rekrutacji
określa ustawa Prawo oświatowe i Uchwała Rady Gminy Wólka
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Wólka. Harmonogram rekrutacji i wzory wniosków

określają Zarządzenia Wójta Gminy Wólka. Uchwała i zarządzenia dostępne są na stronie gminy Wólka pod adresem https://
www.wolka.pl/poradnik-interesanta/oswiata/ i na stronach internetowych szkół. Papierowe wersje wniosków są do pobrania
w sekretariatach szkół i przedszkoli oraz w Urzędzie Gminy Wólka (pok. nr 12).
Elżbieta Skiba, Referat Obywatelski, Urząd Gminy Wólka

Przygotowania do utworzenia nowej sieci szkół i przedszkoli
w gminie Wólka
Uchwały Rady Gminy Wólka określiły sieć szkół i przedszkoli
w gminie Wólka na okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia
2019 roku. W skład sieci przedszkoli wchodzi Samorządowe
Przedszkole w Turce jako część składowa Zespołu Publicznych
Jednostek Oświatowych w Turce. Jest ono przedszkolem sześciooddziałowym, z czego cztery oddziały są oddziałami zamiejscowymi. Nadzór pedagogiczny i wszelkie sprawy związane z zarządzaniem placówką spoczywa na dyrektorze ZPJO w Turce, co
powoduje problemy organizacyjne w działalności oddziałów
zamiejscowych.
Rada Gminy Wolka podjęła uchwałę intencyjną o likwidacji
ZPJO w Turce. Jej celem jest przekształcenie każdego oddziału

zamiejscowego w oddzielne przedszkole i stworzenie łącznie ze
szkołą podstawową, w budynku której mieści się jego siedziba,
zespołu szkolno- przedszkolnego. Zarządzanie nowoutworzonej
placówki i sprawowanie nadzoru pedagogicznego należałoby
do właściwego miejscowo dyrektora szkoły.
Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w ZPJO w Turce znajdą zatrudnienie w nowoutworzonych zespołach szkolno - przedszkolnych.
Obecnie trwa procedura związana z tworzeniem nowej sieci
szkół i przedszkoli w gminie Wólka.
Elżbieta Skiba, Referat Obywatelski, Urząd Gminy Wólka

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŁUSZCZOWIE

„CZAD I OGIEŃ- OBUDŹ CZUJNOŚĆ”
Uczniowie SP w Łuszczowie wzięli udział w prelekcji w ramach
kampanii społecznej ogłoszonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kampania ma na celu jak najszersze
rozpropagowanie informacji o zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla. Podczas spotkania z uczniami przedstawiciel Straży
Pożarnej starszy kpt. Tomasz Duda omówił czym jest tlenek węgla, wskazał miejsca i sytuacje wpływające na powstawanie tzw.
czadu, przedstawił objawy zatrucia tlenkiem węgla oraz wyjaśnił
zasady prawidłowej ewakuacji. Prowadzący podkreślił konieczność stosowania działań prewencyjnych, które uchronią nas przed
kontaktem z tym niezwykle toksycznym i niebezpiecznym gazem.

Wizyta TVP w naszej szkole
W piątek 4 stycznia w szkole w Łuszczowie gościła ekipa TVP
Lublin, która przyjechała, aby zrealizować materiał o naszych
zawodnikach rugby tag. Redaktor pytał dzieci jak to jest grać
w rugby tag? na czym polega ta gra? dlaczego właśnie rugby?
skąd wzięła się nazwa „Farmerzy”? i jak to jest być „Farmerem”?
Odpowiedzi na te pytania mogliśmy zobaczyć w głównym wydaniu Panoramy Lubelskiej w sobotę 6 stycznia.
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,,Aniołki” z Łuszczowa nagrodzone
Dnia 18 stycznia rozstrzygnięto Gminny
Konkurs Plastyczny „Anioł Bożonarodzeniowy” zorganizowany przez SP w Turce.
Wśród nagrodzonych prac znalazło się kilka „Aniołków” wykonanych przez naszych
uczniów.
I miejsce Dawid Gągoł- anioł z czasopisma,
II miejsce Igor Lipowski- anioł z makaronu, wyróżnienie Aleksander Szalast- anioł

z filcu- prace wykonane pod kierunkiem p.
Iwony Wyszyńskiej.
III miejsce – Wiktoria Kosyna- praca
wykonana pod kierunkiem p. Anny Podsiadło
III miejsce- Lena Tryk- praca wykonana
pod kierunkiem p. Anny Anasiewicz
II miejsce- Emilia Szewczak- praca wykonana pod kierunkiem p. Agnieszki Kosińskiej

Niebieski Poniedziałek
21 stycznia w grupach przedszkolnych 5-latków i 6-latków
oraz świetlicy szkolnej obchodziliśmy Niebieski Poniedziałek,
który należał do bardzo udanych dni. Wszyscy przyszli ubrani
na niebiesko;) Dzieci wzięły udział w zabawach ,,Co niebieskiego kryje się w worku?” oraz ,,Gdzie się schowała Smerfetka
i Papa Smerf?”. Wspólnie bawiliśmy się przy muzyce ,,Smerfnych hitów”.
Na zakończenie obejrzeliśmy bajkę ,,Poszukiwacze zaginionej
wioski”

Sto lat dla Babci i Dziadka

Urodziny Kubusia Puchatka

Mimo, że styczeń jest zimowym, mroźnym miesiącem są
w nim dwa takie dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu.
21 i 22 stycznia to święto naszych kochanych Babć i Dziadków.
W Szkole Podstawowej w Łuszczowie Dzień Babci i Dziadka
jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych.
Ta wspaniała impreza odbyła się w naszej szkole w dniu 22
stycznia. Sala gimnastyczna naszej szkoły pękała tego dnia
w szwach, gdyż przybyło do nas bardzo liczne grono Seniorów.
Na wstępie Pani Dyrektor przywitała wszystkich gości ciepłymi
słowami. Następnie dzieci z oddziałów przedszkolnych naszej
szkoły i klas I – III zaprezentowały piękny program artystyczny. Przedszkolaki zaprezentowały pełen humoru „Taniec Babuszek” , klasa II popisała się polką, a klasa I zaprezentowała
liryczny „Taniec z serduszkami”. Uśmiech na twarzach babć
i dziadków wywołało zabawne przedstawienie pt. „Rzepka”.
Uroczystość zakończyły życzenia dla dziadków i gromkie „STO
LAT!” Następnie dzieciaki obdarowały swoich ukochanych
gości własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Dla gości
przygotowano także słodki poczęstunek w postaci ciasta i małych słodkich upominków od Rady Rodziców.

Czy wiecie, że Kubuś Puchatek obchodzi 93 urodziny? Tyle
lat minęło od wydania 1 egzemplarza książki o tym sympatycznym misiu o małym rozumku. Urodziny są okazją do wspólnych
zabaw i świętowania. W naszej szkole urodziny Kubusia Puchatka świętowaliśmy dnia 31 stycznia. Imprezę przygotowali
uczniowie klasy trzeciej i pierwszej pod kierunkiem swoich pań
wychowawczyń: p. Anny Anasiewicz i p. Anny Podsiadło. Przybyli goście obejrzeli prezentację o historii powstania książki
o Kubusiu Puchatku, wysłuchali fragmentów książki o przyjęciu urodzinowym Puchatka i obejrzeli inscenizację urodzin Kubusia . Było wspólne „pieczenie tortu” dla misia. Po wniesieniu tortu goście odśpiewali Puchatkowi „STO LAT!” Potem były
wspólne zabawy, konkursy i zagadki z nagrodami. Dziękujemy
Rodzicom za pomoc w przygotowaniu imprezy urodzinowej.
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Była, była zabawa....
dużo się działo....
6 lutego odbyła się w naszej szkole
zabawa choinkowa, która jest jednym
z najbardziej oczekiwanych wydarzeń
w kalendarzu szkolnych imprez. Atrakcji
było co niemiara. Tańce, konkursy, ciekawe stroje, fotobudka, poczęstunek.
Do zabawy w tegorocznym balu zaprosił
nas DJ Marek, który przed kilka godzin
serwował wszystkim najnowsze hity z list
przebojów, ale też utwory nieco starsze,
a wciąż popularne. Piosenki na pewno
się podobały sądząc po ilości tańczących
na parkiecie uczniów. To była niezapomniana zabawa karnawałowa, podczas
której było dużo śmiechu i radości.

Dzień Kobiet
Z okazji Dnia Kobiet 8 marca odbył się
uroczysty apel, który przygotowała męska część Samorządu Uczniowskiego.
Uczniowie klas I, III, i IV zaprezentowali
interesującą część artystyczną. Na zakończenie chłopcy złożyli wszystkim kobietom życzenia. Nie zabrakło również
kwiatów i słodkości.

Książka
w ciemno...
Walentynki to święto sympatii, wzajemnej życzliwości i uśmiechu. To święto zakochanych. A kochać można także
książki. Z tej okazji biblioteka szkolna
zaprosiła wszystkich uczniów do walentynkowej zabawy czytelniczej pt. „Książka w ciemno”. 7 lutego na czytelników
czekały „książki – niespodzianki”. Każda
z nich była zapakowana w szary papier
i ozdobiona walentynkowymi motywami
oraz krótkim tekstem zachęcającym do
przeczytania właśnie jej. Czytelnik przychodził i wypożyczał książkę w ciemno
– bez czytania tytułu, bez rekomendacji.
Akcja, podobnie jak w ubiegłym roku, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem
czytelników i większość książek została
wypożyczona w ekspresowym tempie!

Warsztaty zawodoznawcze w ZS nr 5
w Lublinie
W dniu 26 lutego uczniowie klas VII
i VIII   sprawdzali swoje umiejętności
podczas warsztatów zawodoznawczych
zorganizowanych w Zespole Szkół nr 5
w Lublinie. Uczniowie odwiedzili restaurację szkolną, pokój hotelowy, pracownię
geografii turystycznej, studio gastronomiczne i wiele innych ciekawych miejsc
w szkole.   Dużym zainteresowaniem
cieszyło się samodzielne przygotowanie
ozdób z owoców – podstawy carvingu. Każdy przygotował ozdobę z jabłka,
a byli i tacy co tworzyli piękne bukiety.
Uczniowie, którzy chcieli sprawdzić
swoje umiejętności kierownicze wzięli
udział w ćwiczeniu ,,Kreatywny Menedżer”. Były także pytania związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych
oraz dotyczące kryteriów wyboru szkoły.

III Miejsce SP Łuszczów w III Turniej Młodzieży Szkolnej Rugby
Tag o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie
W dniu 8 marca w hali sportowej Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie, we współpracy z Lubelskim Okręgowym Związkiem Rugby i Klubem Sportowym „Budowlani” odbył się III Turniej Młodzieży
Szkolnej Rugby Tag o Puchar Dyrektora
Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie.
W rywalizacji wzięli udział uczniowie klas VII-VIII oraz klas III gimnazjum.
W takim doborowym towarzystwie nasi
uczniowie zajęli III miejsce.
Naszą szkołę reprezentowali:
Mateusz Gąsior, Filip Jakubiec, Norbert

Brześciński, Kacper Woźniak, Natalia
Wawrzyńczyk, Anastazja Grzegorczyk,
Wiktoria Śnioch, Oliwia Grzegorczyk,
Aleksandra Szalast.
Ważne są puchary i medale, ale czy
najważniejsze? Satysfakcję powinien
mieć każdy uczestnik zawodów, gdyż zrobił coś dla własnego zdrowia, niekiedy
pokonując własne słabości. Wszystkim,
którzy brali udział w zawodach gratulujemy!!!
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I miejsce SP Łuszczów w V Turnieju Rugby Tag
z okazji Dni Św. Patryka

Wizyta grupy teatralnej
„Kto Tam?”
21 marca gościliśmy w naszej szkole
grupę teatralną „Kto tam?”. Artyści ze
Świdnika tworzą i prezentują spektakle
uliczne oraz spektakle dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto zajmują się
prowadzeniem warsztatów teatralnych.
Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość
obejrzenia przedstawienia pt. ,,Jaś i Małgosia” będące ich autorską interpretacją
baśni braci Grimm. Po spektaklu aktorzy
odwiedzili wszystkie klasy i przeprowadzili warsztaty. Pierwszy Dzień Wiosny
zaliczamy do bardzo udanych.

nr 1 Krasnystaw, SP 23 Lublin, SP 40 Lublin, SP Konopnica oraz Klub Sportowy
Budowlani Lublin. Nasz zespół zwyciężył
we wszystkich meczach zajmując pierwsze
miejsce. W turnieju SP Łuszczów reprezentowali: Krzysztof Kopyść, Aleksandra
Borek, Julia Kiełbus, Jakub Langwiński, Dominika Wójcik, Klaudia Walaszek, Krystian
Grzegorczyk, Dawid Fus oraz Karol Górski.
Serdecznie gratulujemy naszym młodym
sportowcom !!!

Zajęcia
logopedyczne
W SP w Łuszczowie w klasie I w ramach
projektu „Akademia Kluczowych Kompetencji” prowadzone są zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy. Uczniowie w zależności od potrzeb,
uczestniczą w zajęciach grupowych
i indywidualnych. Na zajęciach wykonują
ćwiczenia narządów mowy, prawidłowego oddychania. Oprócz wadliwie realizowanych głosek ćwiczą również analizę
i syntezę wyrazową, rozwijają swoją spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-ruchową, doskonalą umiejętność poprawnego budowania zdań pod względem gramatycznym, poszerzają zasób
słownictwa oraz uczą się odpowiedniego tempa mowy. Zajęcia uatrakcyjniają
zakupione w ramach projektu pomoce
logopedyczne, które wykorzystywane są
podczas gier i zabaw.

Zajęcia przyrodnicze
W ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji” w SP w Łuszczowie
prowadzone są zajęcia z przyrody prowadzone metodą eksperymentu w klasach
IV-VI. Celem prowadzonych obserwacji
i przeprowadzanych eksperymentów jest
kształtowanie u uczniów postawy badawczej i poszukującej. Zajęcia mają za zadanie budzenie zainteresowań naukowych,
naukę samodzielnego myślenia   i wyciągania wniosków, zapoznanie z metodami
i formami pracy badawczej. Podczas pracy
metodą naukową u uczniów kształtujemy
umiejętności kluczowe niezbędne w funkcjonowaniu we współczesnym społeczeństwie. Na zajęciach wykorzystywane są
zakupione w ramach projektu pomoce
naukowe i sprzęt.
Szkoła Podstawowa w Łuszczowie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RÓŻY KOŁACZKOWSKIEJ W PLISZCZYNIE

Kolędowanie z Babcią i Dziadkiem
25 stycznia w Szkole Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej celebrowaliśmy wspólnie z Babciami i Dziadkami ich święto. Aura
za oknem była iście bajkowa, nastroje w środku bardzo serdeczne i pełne pozytywnych emocji. Wnuczęta wyśpiewały, wyrecytowały, wytańczyły dla swoich Dziadków życzenia i wyraziły
ogromną wdzięczność za Ich obecność w swoim życiu, za miłość
jakiej każdego dnia od Nich doświadczają. Do życzeń przyłączył
się wójt- p. Edwin Gortat, który uczestniczył w naszym spotkaniu.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Babciom i Dziadziusiom za obecność, za to, że byli i za to, że po prostu są.
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Fot. SP w Łuszczowie (14)

Fundacja Kultury Irlandzkiej już po raz
szesnasty zorganizowała „Dni Świętego
Patryka”. W dniach 14-19 marca w wielu
polskich miastach odbywały się koncerty, wykłady, warsztaty tańca, spotkania
z irlandzkim kinem i historią. Z tej okazji
dnia 14 marca 2019 r. w Krasnymstawie
odbył się V Turniej Rugby Tag z Okazji Dni
Św. Patryka w którym uczestniczyła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Łuszczowie. W rywalizacji wzięło udział 6 drużyn,
oprócz drużyny z Łuszczowa wystąpiły SP

EDUKACJA

Bal Ósmoklasisty i Gimnazjalisty
Po raz ostatni na balu karnawałowym bawili się uczniowie
trzecich klas gimnazjalnych, a po raz pierwszy uczniowie klasy
VIII. Zabawa przygotowana przez Rodziców była pierwszym takim ważnym wydarzeniem wprowadzającym młodzież w „dorosłe życie”. Rozpoczęła się polonezem, ćwiczonym pod czujnym
okiem p. Beaty Zinger i p. Jolanty Reszko. Dziewczęta i chłopcy,
pięknie ubrani, przejęci i z poważnymi minami, bardzo ładnie
zatańczyli ten tradycyjny taniec. Po przemowach Pani Dyrektor
Elżbiety Purc i Pana Wójta Edwina Gortata wszyscy się odprężyli, a muzyka puszczana przez DJ Strusia nie pozwoliła nikomu
spokojnie siedzieć za stołem. Wszyscy doskonale się bawili, tańczyli aż do północy. Dziękujemy Rodzicom za ich ogromny wkład
i pracę włożoną przy organizacji tego wspaniałego wydarzenia,
a uczniom życzymy powodzenia na egzaminach i dostania się do
wymarzonych szkół średnich!

Szkolny Klub Wolontariusz
w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie
2 lutego odwiedziliśmy mieszkańców DPS w Lublinie. Oprócz
recytacji tradycyjnych wierszy śpiewaliśmy i graliśmy na keboardzie, ukulele i skrzypcach. Dla wszystkich mieszkańców przygotowaliśmy ręcznie zdobione karty z życzeniami, które samodzielnie wykonywaliśmy wcześniej na warsztatach wolontariuszy. Ucieszyło nas tak ciepłe przyjęcie przez mieszkańców,
chętne włączanie się we wspólne śpiewanie, serdeczne oklaski
i prośby o częstsze odwiedziny.

Muzyka i Przedszkolaki
6 lutego odwiedzili nas muzycy Filharmonii Lubelskiej. Rozmawialiśmy o tym skąd się biorą dźwięki, o filharmonii, orkiestrze, poznawaliśmy i utrwalaliśmy nazwy instrumentów
z różnych grup. Dzieciom przybliżona została postać wielkiego
kompozytora Fryderyka Chopina, a także wybrane przykłady
z jego twórczości. Muzycy z filharmonii zaprezentowali nam
przykłady muzyki klasycznej. Jak zawsze przedszkolaki reagowały bardzo spontanicznie i żywiołowo na dźwięki skrzypiec,
gitary i klawiszy.

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym roku, podobnie
jak w latach ubiegłych, złożyliśmy życzenia
i podziękowanie za niezłomną postawę
Pani Helenie Jabłońskiej ze Świdnika Małego. W wieku 19 lat została ona aresztowana za pomoc dowódcy oddziału WIN
Zdzisławowi Brońskiemu ps. „Uskok”. Pani
Helena ucieszyła się z odwiedzin i kwiatów
od Klaudii Szczepanik z kl. III c gimnazjum
i Kuby Hrycyszyna z kl. VI naszej szkoły.
Pokazała nam książkę „Więźniarki politycz-

ne Lubelszczyzny 1944 – 1956” i strony
poświęcone jej – wówczas Helenie Dybkowskiej i jej siostrze Irenie Dybkowskiej
z miejscowości Nowogród. Miejscowości
ta w 1949 r. znajdowała się na terenie
gminy Wólka, a obecnie znajduje się na terenie gminy Spiczyn. W gospodarstwie jej
dziadków Lisowskich w bunkrze ukrywał
się „ Uskok”, który zginął w 1949 r. Pani
Helena została uwięziona na Zamku Lubelskim, a następnie w Fordonie, skąd wyszła w 1954 r. Chętnie opowiada o swoich

przeżyciach sprzed 70 lat jako łączniczki
Żołnierzy Wyklętych: o „Uskoku”, „Zaporze”, bunkrze i o aresztowaniu.
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Rajd Pamięci st. sierż. Walentego Waśkowicza
2 marca grupa odważnych i wytrzymałych uczniów: Zuzia
Kiszczak, Marcin Urban, Filip Szewczyk, Ola Wilkołazka, Wiktoria Kusak przemierzała najbliższą okolicę przez Zagrody, Łysaków,
Zawadów i północne tereny Pliszczyna. Wędrowaliśmy polnymi
drogami i słuchaliśmy informacji o Żołnierzach Wyklętych, którzy
przemierzali te drogi 70 lat temu. Przewodnikiem był Przemek
Bara, należący do Grupy Rekonstrukcji Historycznej 1 Pułku Legii
Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Przeszliśmy 8,5 km, spaliliśmy 1000 kcal, aktywnie spędziliśmy czas
i poznawaliśmy historię naszej małej Ojczyzny.

Dzień Pani Róży Kołaczkowskiej
7 marca świętowaliśmy Dzień Patrona pieszym rajdem po Pliszczynie. Wędrowaliśmy tam, gdzie osiemdziesiąt lat temu chodziła Róża Kołaczkowska, niosąc pomoc i wsparcie. W kilku miejscach zatrzymywaliśmy się, aby dokładnie poznać zasługi naszej
patronki dla szkoły, mieszkańców Pliszczyna i naszej Ojczyzny.
Informacje przedstawili uczniowie z klasy V. Pogoda wyjątkowo
nam sprzyjała. Zaliczyliśmy wszystkie punkty naszego szlaku: plac
po starej szkole, wąwozy pamiętające wydarzenia z czasów drugiej wojny światowej i czasy powojenne, remizę strażacką, istniejącą od dziewięćdziesięciu lat dzięki Róży Kołaczkowskiej, boisko
„Czarnych Pliszczyn”, pałac Róży Kołaczkowskiej, który od 1957
roku jest własnością Księży Sercanów, parafialny kościół i cmentarz. Wszystkie te miejsca związane są z patronką naszej szkoły.

Dzień Otwarty
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przygotowały pyszne szaszłyki zakodowane owocowo. Scjentystyczne umysły również znalazły coś dla siebie – uczniowie
z kl. V p. M. Podstawką przygotowali salon
zabaw matematycznych z obliczeniową
wagą i sześcianami z origami. Z kolei w sali
nr 13 p. M. Tarłowski wprowadził uczestników Dnia Otwartego w świat robotyki.
Pod okiem ks. M. Wrzesińskiego nasi goście podziwiali modele samolotów Kółka
modelarskiego, a na samej górze, w bibliotece można było dokonać baśniowej
metamorfozy poprzez zagadki ze słodkim
finałem. Dzieci i dorośli po odgadnięciu
zagadek otrzymywali słodycze z cytatami
z książki: „Kubuś Puchatek”.

Na wszystkich uczestników Dnia Otwartego czekała niesamowita fotobudka.
Mimo soboty, nasza szkoła była pełna
śmiechu i zabawy. Każdy znalazł coś dla
siebie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, Rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły i zapraszamy na kolejne wydarzenia.

Dzień Wiosny
i Ekologiczna Marzanna
W środę 21 marca nasi najmłodsi
uczniowie z oddziałów przedszkolnych
i Przedszkola „Pliszka” wybrały się powitać wiosnę. Słoneczny spacer zakończył
się tradycyjnym obrzędem palenia ekologicznej, papierowej Marzanny. Wiosna
przybyła na stałe do Pliszczyna.
Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
Fot. SP w Pliszczynie (9)

16 marca sobotnie przedpołudnie
w szkole w Pliszczynie przebiegało w wesołej i wiosennej już atmosferze. Mieliśmy
zaszczyt gościć Wójta Gminy Wólka Pana
Edwina Gortata, Sekretarz Gminy Wólka
Panią Annę Kruk, Przewodniczącą Komisji
Samorządu i Oświaty w Radzie Gminy Panią Iwonę Skibę oraz Rodziców i przyszłych
naszych uczniów. Prezentację szkoły rozpoczęliśmy od występu zespołu taneczno-teatralnego „Promyczki”. Nasi aktorzy
zaprezentowali dramę „Serce” oraz dwa
układy taneczne. Następnie w wielu salach odbywały się bardzo ciekawe warsztaty. Panie Przedszkolanki, p. E. Dziewa,
p. K. Tarłowska, p. D. Nizioł, p. D. Mołek
przygotowały niesamowite warsztaty plastyczne – malowanie stretchem. Dzieci
poznawały istotę masy nienewtonowskiej
podczas zabaw i eksperymentów badawczych oraz wykonywały doświadczenia
„chemiczne jojo”. W kl. I nasi goście z p. B.
Smolak przygotowywali przepiękne, artystyczne pisanki z pianki. Z kolei w kl. II czekały na nas wiosenne tulipany i promienna p. E. Kęcel . Uczniowie kl. III wraz z p.
M. Boguszewską zadbali o walory smakowe spotkania. Dzieci wraz z Rodzicami
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SOBIANOWICACH
Poleski Park Narodowy
w Twojej Szkole
W ramach realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w dniu 10
stycznia, uczniowie naszej szkoły mieli
przyjemność wziąć udział w programie
edukacyjnym „Poleski Park Narodowy
w Twojej Szkole”. Pogoda za oknem nie
sprzyjała wyprawom do lasu czy parku,
ale po takiej dawce informacji i zachęty
do obcowania z przyrodą, część z nas
wraz z pierwszymi oznakami wiosny wyruszy w teren. Kto wie może będzie to
Poleski Park Narodowy.

Wycieczka

Postać literacka

Świetlica środowiskowa przy Szkole
Podstawowej w Sobianowicach działa już
drugi rok. Dzieci mają dodatkowe nieodpłatne zajęcia z przedmiotów takich jak
j. polski - zajęcia prowadzi Pani A. Skrzypek, j. angielski prowadzony przez Panią
K. Ryczek, j. hiszpański – Pani M. Mościńska oraz informatykę, którą prowadzi Pani
J. Bielecka Kierownikiem świetlicy jest
Pani A. Białek.
W dniu 13 stycznia dzieci uczęszczające
na zajęcia świetlicy środowiskowej wzięły udział w nieodpłatnej wycieczce zorganizowanej przez PCK. Dzieci zwiedziły
Arenę Lublin, a także obejrzały spektakl
w Teatrze Andersena pt. „Arabela”. Opiekunami wycieczki były Panie: A. Białek,
J. Bielecka, W. Rauk.

Dzień Babci i Dziadka w Zerówce
W dniu 24 stycznia w zerówce odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dziadka.
Na uroczystość oprócz Dziadków młodych artystów, przybyli
także Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat oraz Dyrektor SP w Sobianowicach Pani Lidia Trochym.
Po występie dzieci złożyły życzenia, wręczyły prezenty i zaprosiły swoich ukochanych Dziadków i Babcie na wspólny poczęstunek. Dzieci do występu przygotowały Panie A. Białek i M. Poręba.

17 stycznia p. Agnieszka Skrzypek zorganizowała w SP w Sobianowicach kolejną edycję konkursu na przebranie za postać literacką. Uczniowie zaprezentowali
przebrania oraz opowiedzieli z jakiej
książki pochodzi wybrany przez nich bohater. Nauczyciele oceniali kostiumy oraz
przygotowanie merytoryczne. Zwycięzcami zostali uczniowie przebrani za: Białą
Czarownicę, Harry’ego Pottera, Balladynę, Doktora Dolittle, Pippi Langstrumpf
oraz bohaterkę baśni pt. „Dziewczynka
z zapałkami”.

Wizyta TVP w naszej szkole
30 stycznia w Szkole Podstawowej w Sobianowicach odbyło
się spotkanie z wyjątkowymi osobami, które kojarzą się każdemu dziecku z ciepłem, miłością i wszystkim co dobre, a więc
z Babciami i Dziadkami.
Na najcieplejsze ze wszystkich i wyjątkowe show pt. ,,Ja wcale
się nie chwalę, ja po prostu mam talent ”zaprosili drogie Babcie
i drogich Dziadków uczniowie klasy drugiej z wychowawczynią
Jolantą Oliwą. W spotkaniu uczestniczyli też Dyrektor SP w Sobianowicach Pani Lidia Trochym, Wójt Gminy Wólka Pan Edwin
Gortat oraz Rodzice. Przy ciasteczku i herbacie zaproszeni
goście mieli okazję podziwiać
niezwykłe popisy taneczne,
muzyczne i teatralne małych
aktorów. Występ uczniów spotkał się z ogromnym uznaniem
ze strony wszystkich obecnych, pozostawiając w ich pamięci niezapomniane chwile
wzruszenia i podziwu. Ten
dzień okazał się niezwykły,
nie tylko dla babć i dziadków,
ale też i dzieci, które nie kryły uśmiechów, wzruszeń, łez
i radości.
Wólka NEWS 1(7)2019
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Bal Karnawałowy

Dzień Kobiet

W ostatnim tygodniu przed wyczekiwanymi feriami Rada
Rodziców przy naszej szkole zorganizowała dla uczniów BAL
KARNAWAŁOWY. Jak co roku uczniom klas młodszych nie zabrakło fantazji i postarali się o ciekawe przebrania. Gratulujemy pomysłów i chęci.

8 marca w Szkole Podstawowej w Sobianowicach był dniem
bardzo uroczystym. Wszystkie Panie – i dorosłe kobietki i małe
dziewczynki – świętowały swój Dzień Kobiet.
Z tej okazji Samorząd Uczniowski, pod opieką Pani Beaty Lisewskiej, przygotował dla wszystkich Pań i Koleżanek program
artystyczny, podczas którego dowiedzieliśmy się, że „Kobieta
– to osoba płci żeńskiej, powstała z żebra niejakiego Adama.
Składa się ona z głowy, tułowia i kończyn, a jej najsilniej rozbudowanym organem jest serce. Jest dziwną istotą, która bez
przerwy płacze, bez względu na okoliczności: raz ze szczęścia,
innym razem z rozpaczy. Kobieta ma silnie rozwiniętą potrzebę
mówienia – potrafi mówić 24 godziny na dobę o znajomych,
przyjaciółce, kosmetykach, strojach itd.”

Wycieczka na wybrzeże

Powitanie Wiosny

W dniach 12 – 14 marca odbyła się wycieczka na Wybrzeże,
którą zorganizował Pan Krzysztof Łysiak. Młodzież z Sobianowic odwiedziła Trójmiasto i Hel. Program wycieczki obejmował
spacer po Starym Mieście w Gdańsku i na molo w Sopocie,
wysłuchanie koncertu w katedrze w Oliwie, wizytę w Stoczni
Gdańskiej i na statku „Dar Pomorza” w Gdyni, zwiedzanie Muzeum Obrony Wybrzeża na Helu. Wszystkim podobało się karmienie fok na Helu i spacer po plaży w Sopocie. Pełni wrażeń
uczniowie wrócili z Gdańska do Warszawy pociągiem pendolino. Pogoda dopisała, a wycieczka była fantastyczna.

Jak nakazuje tradycja w dniu 21 marca uczniowie i nauczyciele z entuzjazmem powitali Panią Wiosnę. Dzieci z oddziału
przedszkolnego oraz klas I -III zaprezentowały piosenki a najmłodsi czyli przedszkolaki zaprosiły całą społeczność szkolną
na występ artystyczny o wiośnie. Zwyczajowo w naszej szkole
dzień 21 marca jest łączony ze świętem naszego patrona. Z tej
okazji Pani E. Rola zaprosiła uczniów do obejrzenia prezentacji, w której przypomniała wiele faktów i ciekawostek z życia
Tadeusza Kościuszki. Jak co roku uczniowie klas starszych mięli okazję wykazać się wiedzą na temat tego wielkiego Polaka
w konkursie. Na koniec chętni uczniowie przystąpili do konkursu recytatorskiego. Klasy młodsze, pod okiem swoich wychowawczyń, brały udział w zajęciach kreatywnych i plastycznych.

Fot. SP w Sobianowicach (9)

Szkoła Podstawowa w Sobianowicach
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIDNIKU MAŁYM

Z wizytą u kombatantki

Dzień Babci i Dziadka

Dnia 23 stycznia uczniowie klasy piątej wraz z Panią Dyrektor Anną Sibińską,
złożyli wizytę mieszkance Świdnika Małego Pani Helenie Jabłońskiej. Pani Helena była uczestnikiem walk o niepodległość naszej ojczyzny podczas drugiej
wojny światowej. Korzystając z okazji
Święta Babci młodzież obdarowała
kombatantkę własnoręcznie wykonanymi okolicznościowymi kartami z życzeniami. W geście wdzięczności Babcia
Helena podzieliła się ze swoimi gośćmi
wspomnieniami i przeżyciami z lat okupacji.

Dnia 24 stycznia obchodziliśmy w naszej szkole piękne święto. Uczniowie klas
I -III wraz z „zerówką” przygotowali inscenizację z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Uczniowie zerówki oraz klasy II w liryczny sposób podziękowali za przybycie
recytując wiersze i śpiewając piosenki.
Klasa I przygotowała skecze, zaś klasa III
przedstawienie. Na zakończenie oglądaliśmy pokaz tańca ludowego wykonywanego przez nasze dzieci.

Zabawa Karnawałowa
Zabawa karnawałowa w naszej szkole
odbyła się 8 lutego. Najnowsze przeboje
puszczał DJ, który przeprowadził też kil-

ka żywiołowych zabaw w rytm muzyki.
Tego dnia zagościł także Św. Mikołaj i jak
co roku obdarował dzieciaki paczkami.

Dzień Kobiet

Fot. SP Świdniku Małym (5)

Dnia 11 marca odbyła się w naszej
szkole inscenizacja z okazji Dnia Kobiet
oraz Walentynek. Z tej okazji uczniowie
klasy I pod opieką pani Anny Kruk zagrali
pełne miłosnych uniesień przedstawienie, zaś uczniowie klas starszych zabawne skecze o kobietach. Na zakończenie
tej miłej uroczystości nadszedł długo
wyczekiwany moment - pani Anna Trubalska-Zaborek oficjalnie otworzyła
skrzynię pełną kolorowych kartek walentynkowych i wszyscy zniecierpliwieni
adresaci otrzymali walentynki od swych
anonimowych adoratorów.
Szkoła Podstawowa
w Świdniku Małym
Wólka NEWS 1(7)2019
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SZKOŁA PODSTAWOWA W TURCE

„Anioł
Bożonarodzeniowy”

Impreza urodzinowa
Kubusia Puchatka

Dnia 18 stycznia rozstrzygnięto Gminny
Konkurs ”Anioł Bożonarodzeniowy” zorganizowany przez świetlicę SP w Turce.
Na konkurs wpłynęło 80 pięknych prac,
w tym 36 płaskich i 44 przestrzennych.
W konkursie wzięły udział dzieci z obrębu
naszej Gminy. Jury miało trudny orzech
do zgryzienia, jednak udało się wybrać
prace, które zachwyciły samodzielnością,
estetyką i oryginalnością wykonania. Nagrodzono 6 prac przestrzennych i 3 prace
płaskie oraz przyznano wiele wyróżnień.

18 stycznia odbyła się w naszej szkole
impreza urodzinowa Kubusia Puchatka,
w której uczestniczyli uczniowie klas IIII. Zabawę zorganizowały panie Wioletta Tryk i Paulina Majsterek. Prezentem
dla Kubusia było przebranie się za bohatera książkowego. W trakcie urodzin
były konkursy: szukanie przyjaciół Kubusia, brykanie jak Tygrysek i na najlepszy, własnoręcznie wykonany strój.

Wizyta w Centrum
Kongresowym
24 stycznia uczniowie klas IV i V obejrzeli w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego spektakl teatralny
w wykonaniu aktorów Krakowskiej Agencji Artystycznej pt. „Przygody Tomka Sawyera”. Zobaczenie adaptacji lektury jest
ciekawym wstępem do jej omawiania,
budzi do stawiania pytań, poszukiwań
różnic i podobieństw, zastanowienia się
nad postawą głównego bohatera.
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Straż Pożarna z wizytą
w naszej szkole
18 stycznia naszą szkołę odwiedził strażak. Wygłosił prelekcję na temat bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.
Odważni mieli okazję przymierzyć prawdziwy strój i hełm, by choć przez chwilę
poczuć się jak prawdziwy bohater.

Bal
Czwartek, 7 lutego był w naszej szkole jednym z dni dodatkowo wolnych od
zajęć dydaktycznych. Tego dnia zamiast
lekcji, uczniowie uczestniczyli w Balu
organizowanym przez Radę Rodziców!
Do tańca zagrzewał DJ Struś, rodzice
przygotowali słodki poczęstunek. Zabawa była bardzo udana i trwała od 10.00
do 14.00.

Bezpieczne ferie
Pani Wioletta Tryk zaprosiła do nas
Pana Witolda Dąbrowskiego, który poprowadził dla wszystkich klas bardzo
ciekawe prelekcje na temat bezpieczeństwa podczas ferii oraz właściwego dbania o zdrowie. Świadomi odpowiedzialnych zachowań rozpoczynamy
dwutygodniowe ferie.
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Festiwal Piosenki
w Ciecierzynie

Lekcja w bibliotece
Klasa Va 26 lutego udała się do Publicznej Biblioteki w Wólce, filii w Turce
na lekcję biblioteczną. Pani Ania bibliotekarka przygotowała mini escape room.
Poszukiwanie klucza wśród książek za pomocą zagadek i rebusów to była super
sprawa. Uczniowie bawili się cudownie
na takiej fantastycznej lekcji.

„Amory Tureckie 2019”
W dniu 1 marca w ramach działań kulturalnych, edukacyjnych oraz profilaktycznych podejmowanych na terenie Szkoły
Podstawowej w Turce, po raz czwarty
zorganizowaliśmy pod Patronatem Wójta
Gminy Wólka Edwina Gortata „Amory Tureckie 2019”.
Jest to konkurs teatralny i plastyczny
o tematyce miłosnej przeznaczony dla
uczniów szkół podstawowych z terenu
Gminy Wólka oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Bystrzycy.
Sponsorami byli: Pszczółka S.A ., Cukier
Lukier, Wójt Gminy Wólka, Dyrektor SP

w Turce oraz Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Wólce.
Młodzi aktorzy walczyli o złotego, srebrnego i brązowego Amora. W tym roku
Amory Tureckie odbyły się w aranżacji
„Alicji w krainie czarów” i pod hasłem:
„Wszystko ma jakiś morał, pod warunkiem, że umiesz go znaleźć”.
Do rywalizacji stanęło 8 grup teatralnych w dwóch kategoriach wiekowych:
klas I-III oraz IV-VIII. Uczniowie zaprezentowali szeroki wachlarz swoich umiejętności aktorskich. Zgromadzona licznie

Dnia 28 lutego Gabriela Bogusz z klasy
Va oraz Małgorzata Staruch z VII przygotowane przez panią Agnieszkę Marcinkowską, reprezentowały naszą szkołę
na XIV Powiatowym Festiwalu Piosenki.
Odbywał się on w Zespole Szkół w Ciecierzynie, brało w nim udział wiele szkół
z całego powiatu lubelskiego. Nasze koleżanki nie wróciły z nagrodą, ale zyskały nowe doświadczenia, pokonały stres
występu przed nową, dużą publicznością, były reprezentantkami naszej szkoły
w szerszym środowisku, a dla nas i tak są
najlepsze!

publiczność miała okazję podziwiać młodych Aktorów w scenkach teatralnych,
etiudach, skeczach kabaretowych, pantomimie oraz w teatrze cieni. Przedstawienia były na wysokim poziomie i Jury
miało trudny orzech do zgryzienia. Złotego Amora w kategorii klas I-III wywalczyli
uczniowie z SP w Łuszczowie, Srebrnego
Amora otrzymała SP Turka, a Brązowy
trafił w ręce uczniów ze SP z Pliszczyna.
W kategorii klas starszych Złotego Amora
zdobyli aktorzy z SP Turka, Srebrnego – SP
Pliszczyn, natomiast Brązowego SP Łuszczów. Wyróżnienia otrzymały SP Świdnik
Mały i SP Sobianowice. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni i wyjechali od nas
z ogromnymi uśmiechami na twarzach!
Zapraszamy za rok.

„Paka dla psiaka i kociaka”
W miesiącu lutym i przez pierwszy tydzień marca Samorząd Uczniowski prowadził akcję „Paka dla psiaka i kociaka”.
Uczniowie stali się dzięki niej wolontariuszami lubelskiego schroniska dla zwierząt.
Zebrali ponad 100 kg żywności, żwirek
oraz koce dla kotów i psów. 18 marca klasa Vb zawiozła dary dla podopiecznych
schroniska, uczestniczyła w edukacyjnej
prelekcji oraz zwiedziła schronisko razem
z egzotarium. Chłopców bardzo wzruszył
los bezdomnych zwierząt.
Wólka NEWS 1(7)2019
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Aktywny Dzień Kobiet

Zostań potencjalnym Dawcą szpiku!

8 marca - Dzień Kobiet - klasa VII spędzała aktywnie w Tarasach Zamkowych
na grze w kręgle w Masters and Bowling.

Nasza szkoła była w weekend 9-10
marca, jednym z punktów w gminie Wólka, w którym można było dołączyć do
akcji „Pomóż Jackowi i Innym! Zostań po-

Efektywna nauka

Wycieczka do Warszawy

18 marca wszyscy uczniowie wzięli
udział w warsztatach, na których poznali metody szybkiego zapamiętywania i efektywnego uczenia się. Dzięki
nim każdy z nas może poprawić swoją
pamięć, ułatwić zapamiętywanie, przechowywanie i odtwarzanie wiadomości.
Odkrycie w sobie wzrokowca, słuchowca czy kinestetyka pozwala dostosować
mnemotechniki do własnych możliwości.

Dnia 19 marca uczniowie Szkoły Podstawowej w Turce udali się do Centralnej
Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie. Spotkanie zostało zorganizowane jako rozpoczęcie wzajemnej współpracy między szkołą a Centralną Biblioteką Wojskową w Warszawie
nawiązanej przez Panią Wiolettę Tryk
po otrzymaniu zgody od Pana Dyrektora
Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON dr. hab. Pawła Huty. Władze
Centralnej Biblioteki Wojskowej, reprezentowane w osobie Zastępca Dyrektora ds.
Ochrony i Promocji Zbiorów Beata Czekaj
- Wiśniewska, zaproponowały konkurs plastyczny Wizerunek Marszałka Piłsudskiego
naszym uczniom i zadbały o nagrody. Dzięki organizacji wycieczki do Warszawy przez
Panią Wiolettę Tryk mieliśmy okazję osobiście odebrać piękne nagrody ufundowane
przez Centralną Bibliotekę oraz Wojskową

Komendę Uzupełnień Warszawa - Mokotów. W ceremonii wręczenia nagród wziął
udział Pan Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON dr hab. Paweł Hut oraz Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa
- Mokotów, mjr Bogdan Zalewski. Po zwiedzeniu Biblioteki i niedostępnych ogólnie
zasobów specjalnych i zbiorów głównych
udaliśmy się pod Belweder celem złożenia
kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W ten sposób uczciliśmy
imieniny Marszałka. Następnie klasa VII
i VIII pod przewodnictwem Pani Wioletty
Tryk i opieki Pani Moniki Garbacz udała się
na umówione zwiedzanie Sejmu. Młodsze
klasy z Panią Krystyną Bilik i Pauliną Majsterek udały się na zwiedzanie Muzeum
Geologicznego. Wszyscy uczestnicy wycieczki wzbogaceni o nowe doświadczenia
wrócili szczęśliwie do domu.

Pierwszy Dzień Wiosny VI klasa świętowała, pod opieką nauczyciela plastyki pani
Agnieszki Marcinkowskiej, na warsztatach malarstwa ludowego „Wieś spokojna
i wesoła…”. Były one realizowane po raz
dziewiąty w ramach „Akademii Sztuki Ludowej” - projektu edukacyjnego obejmującego całoroczny cykl warsztatów sztuki
i rękodzieła ludowego połączony z prelekcjami, spotkaniami i wystawami, organizowanego przez Stowarzyszenie Twórców

Ludowych. Zajęcia miały charakter teoretyczno - praktyczny, towarzyszyła im wystawa współczesnego malarstwa ludowego. Uczestnicy poznali tajniki malowania
farbami akrylowymi na płycie pilśniowej.
Czekając na wyschnięcie prac przespacerowali się po Starym Mieście, odrywając
jej sekrety architektoniczne. Taki Dzień
Wagarowicza bardzo podobał się młodym
artystom!

Pierwszy Dzień Wiosny
na ludowo
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tencjalnym Dawcą szpiku!”
Dziękujemy 44 osobom, które zarejestrowały się właśnie u nas!
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Lekcja wychowania fizycznego do góry nogami

Fot. SP w Turce (18)

Zastanawiacie się jak klasa Vb wykorzystała swoją nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł, otrzymaną w konkursie
planowania przestrzennego, organizowanym jesienią przez Gminę Wólka?
Chłopcy z radością uczestniczyli w „Lekcji
w - fu do góry nogami” w Strefie Wysokich Lotów w Lublinie oraz uczestniczyli w warsztatach z robotyki - więc jak
widzicie rozwój umysłowy idzie u nas
na równi z rozwojem tężyzny fizycznej!
Szkoła Podstawowa w Turce

PRZEDSZKOLE PLISZKA W PLISZCZYNIE

Bal karnawałowy
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym
elementem tego okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy to dzień niezwykły, wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest bardzo lubianą atrakcją dostarczającą wielu przeżyć i radości. Tak też
było u nas.

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
„To Wasze dni! Dzień Babci, Dziadka!
I dla Was mamy piękne życzenia, tysiąc
buziaków i sto lat w zdrowiu! Niech
Wam się spełnią wszystkie marzenia”.
Piękna uroczystość pełna muzyki przepełniła dziś nasze przedszkole. Dla kochanych Dziadków i Babć wystąpiliśmy
z wierszami i piosenkami. Niespodzianką był koncert piosenek, który przeniósł
nas wszystkich w lata młodości Dziadków i Babć.

Pieczemy pierniczki
dla rodziców
Wizyta w bibliotece

W tym roku postanowiliśmy, że prezenty świąteczne dla rodziców będą słodką formą poczęstunku. Sami upiekliśmy
i ozdobiliśmy pierniki.

Kolędowanie z rodzicami
w góralskim wydaniu
Czas świąteczny jest wyjątkowym czasem, dlatego postanowiliśmy spędzić go
na wspólnym kolędowaniu wraz z rodzicami.

Lubimy jak pani czyta nam bajki, ale
nie każdy z nas zna zawód bibliotekarza,
dlatego też udaliśmy się do szkolnej biblioteki. To skarbnica wierszy, bajek, opowiadań. Pani Iwonka przybliżyła nam specyfikę swojego zawodu. Spotkanie było
bardzo ciekawe.

Spotkanie z przedstawicielami Wojsk
Obrony Terytorialnej
z Lublina
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Dźwięki lasu, ślady zwierząt, życie w leśnej szacie to tematy spotkania z Panem
leśnikiem.

Świat dźwięków i muzyki
Muzyka jest wszędzie, dodaje do życia
koloru, dlatego też zaprosiliśmy rodziców
do ożywienia muzyką naszego przedszkola. Zaangażowanie rodziców przerosło
nasze najśmielsze oczekiwanie. Cieszymy
się, że pomogli nam stworzyć instrumenty z rzeczy dostępnych w codziennym
użytku. Okazało się, że wystarczą jedynie
chęci i dobry pomysł. Stare pędzle, butelki, łyżki, nakrętki, tekturowe opakowania
po chusteczkach to jedynie część materiałów, z których zostały wykonane cudne
grzechotki, tamburyna, bębenki. Jak wiadomo chodziło o czas spędzony razem,

bo nie ma nic cenniejszego niż uwaga jaką
poświęcamy swoim pociechom. Koncert
wieńczący prezentację instrumentów był
niesamowicie barwny w dźwięki jakich
dotąd nie znaliśmy.
Przedszkole w Pliszczynie

Fot. Przedszkole w Pliszczynie (8)

Spotkanie z leśnikiem

PRZEDSZKOLE STOKROTKA W SOBIANOWICACH
Stokrotki brały dział
w ramach program wychowawczo profilaktycznego
,, Poleski Park Narodowy
w twojej szkole”
W dniach 12 – 14 marca odbyła się wycieczka na Wybrzeże, którą zorganizował
Pan Krzysztof Łysiak. Młodzież z Sobianowic odwiedziła Trójmiasto i Hel. Program
wycieczki obejmował spacer po Starym
Mieście w Gdańsku i na molo w Sopocie,
wysłuchanie koncertu w katedrze w Oliwie, wizytę w Stoczni Gdańskiej i na statku „ Dar Pomorza” w Gdyni, zwiedzanie
Muzeum Obrony Wybrzeża na Helu.
Wszystkim podobało się karmienie fok
na Helu i spacer po plaży w Sopocie.
Pełni wrażeń uczniowie wrócili z Gdańska do Warszawy pociągiem pendolino.
Pogoda dopisała, a wycieczka była fantastyczna.

Tłusty czwartek
”Pączki i faworki u babci Honorki„ według tekstu Marii Kownackiej
– przedstawienie kukiełkowe wykonane przez
nauczycielki.

Uczta u wodza Inków
Mini wykład o odkryciach geograficznych, poznanie produktów pochodzących z Ameryki, degustacja papryki chili,
spotkanie z szynszylą, szaszłyki owocowe
maczane w sosie czekoladowym płynącym z fontanny.

Bal Karnawałowy
Bal karnawałowy u Stokrotek z animatorem Panem Irkiem, była dobra zabawa
mnóstwo baniek mydlanych, które dzieci
uwielbiają.

Fot. Przedszkole w Sobianowicach (4)

Przedszkole w Sobianowicach
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PRZEDSZKOLE W TURCE

Niecodzienne spotkanie
Chcąc przybliżyć dzieciom trudną
i odpowiedzialną pracę górnika, zaprosiliśmy do przedszkola górnika w mundurze, tatę Kuby – pana Marcina Zabłotnego. Pan Marcin opowiadał o ciężkiej
pracy pod ziemią, znaczeniu tejże pracy
w naszym codziennym życiu, pracy w kopalni. Przyniósł ze sobą wiele ciekawych
atrybutów potrzebnych górnikom w pracy, wielką bryłę węgla, a także zaprezentował odświętny mundur. Dużo radości
przyniosło dzieciom ubieranie czapki
z pióropuszem, a także elementów stroju, który górnicy używają na co dzień
w kopalni. Spotkanie to było bardzo pouczające i przybliżyło dzieciom postać
górnika i jego ciężką pracę.

Wyjątkowe jasełka
„Nad stajenką gwiazdka świeci. Do
stajenki idą dzieci. Idą dzieci w równych
rządkach, niosą dary dla dzieciątka.”
Święta Bożego Narodzenia to piękny
i wyjątkowy czas, dlatego też w naszym
przedszkolu w tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia odbyły
się Jasełka. Przedstawienie było wyjątkowe. Dzieci z dużym zaangażowaniem
odgrywały swoje role w pięknych strojach i przeżywały magię Świąt Bożego
Narodzenia. Piękne życzenia, kolędy, pastorałki dopełniły to wzruszające przedstawienie. Radosna i ciepła atmosfera
świąteczna udzieliła się wszystkim zgromadzonym.

Aktywnie i wesoło
W styczniu nasze przedszkolaki wybrały
się na wycieczkę do Centrum Rekreacyjno – Rozrywkowego Kid`s Club w Lublinie. Dla niektórych przedszkolaków była
to pierwsza podróż autokarem, dlatego
wyjazd związany był z wieloma emocjami oraz oczekiwaniem na nowe przeżycia. Celem naszej wycieczki była przede
wszystkim integracja rówieśniczych grup
oraz stworzenie możliwości radosnego
spędzenia czasu. Dwie godziny zabawy
w sali, w której znajdowały się różnorodne przeszkody i miejsca do aktywności,
minęły nam bardzo szybko. Każdy, kto
poczuł zmęczenie, mógł skorzystać z zacisznego kącika, w którym można było
odpocząć i nabrać sił przy wspólnym stole
ze smakołykami i soczkami. Przedszkolaki
były zachwycone wyjazdem, a uśmiech
z ich twarzy nie zniknął do końca dnia.

Bal Karnawałowy
Bal karnawałowy dla przedszkolaków
to dzień niezwykły, często wyczekiwany
przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą
im wielu przeżyć i radości. Tak też było
u nas. W naszym przedszkolu bal karnawałowy odbył się dnia 5 lutego. Tego
dnia już od rana w przedszkolu pojawiały
się kolorowe postacie. Dzieci przebrane
były za bohaterów znanych bajek, w salach przedszkolnych można było spotkać
królewny, czarownice, rycerzy, piratów,
policjantów, Spider-Mana, Batmana, nie

sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich
postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo
trudno. Wszyscy uczestnicy balu przeszli
do sali gimnastycznej. Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał
wszystkich do wesołej zabawy. Na sali
podczas pląsów robiło się kolorowo,
wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie
znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Kiedy czas zabawy dobiegł końca
dzieci z żalem opuszczały salę balową.
Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom
spędzenie czasu w miłej atmosferze.

Pyszne pączki
Tłusty Czwartek – tak, jak każe tradycja
każdy w ten dzień powinien zjeść pączka. Tak też było w naszym przedszkolu. Przedszkolaki zajadały z apetytem
smaczne pączki ciesząc się, że w tym
dniu są właśnie takie zwyczaje.
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Z wizytą w teatrze

Fot. Przedszkole w Turce (6)

Dnia 25 lutego dzieci z naszego przedszkola wybrały się na wycieczkę do Teatru Muzycznego w Lublinie, aby obejrzeć spektakl
pt. „Jaś i Małgosia”. Przedszkolaki z niezwykłym zainteresowaniem obejrzały przedstawienie, które miało specjalnie napisana
muzykę i wiele piosenek. Dla wielu maluchów była to pierwsza
wizyta w teatrze. Fajne! Super! Ładne! – tak dzieci komentowały
obejrzaną bajkę. Z wypiekami na twarzach patrzyły na Babę Jagę
i towarzyszącego jej wilka i z niepokojem śledziły losy bohaterów.
Aktorzy, prawdziwa scena, muzyka oraz bajecznie kolorowe kostiumy przyciągały uwagę młodych widzów i wywołały na wielu
twarzach prawdziwy zachwyt.
Przedszkole w Turce

PRZEDSZKOLE TĘCZOWY ZAKĄTEK W ŚWIDNIKU MAŁYM

Międzynarodowy Dzień
Kubusia Puchatka
Mieszka w Stumilowym Lesie. Choć trochę niezdarny i - jak sam
mówi - jest misiem o małym rozumku, kochają go miliony dzieci
na całym świecie.
W styczniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. Nasze przedszkole o tym nie zapomniało i wspólnie świętowaliśmy ten radosny dzień. Przeczytaliśmy list od Kubusia Puchatka, który zaprosił nas do wspólnej zabawy. Idąc śladami, które miś zostawił w przedszkolu, poszukiwaliśmy ukrytych słoiczków
z miodkiem i zadaniami. Odgadywaliśmy zagadki, śpiewaliśmy
„puchatkowe” piosenki, trochę poćwiczyliśmy. Każdy przedszkolak pokolorował ulubioną postać z bajki o Puchatku. Nie zabrakło
też „małego co nieco” - degustacji ulubionego przysmaku Kubusia, czyli miodku. Na zakończenie dnia każdy otrzymał pamiątkowy dyplom oraz odznakę Przyjaciela Kubusia Puchatka.

Dzień Babci i Dziadka
Babcie i dziadkowie zajmują szczególne miejsce w serduszku
małego dziecka i są bardzo ważnymi osobami w jego życiu. Dlatego, by nasi szczególni goście poczuli się wyjątkowo przygotowaliśmy dla nich specjalny program artystyczny.
Przedszkolaki wyraziły swoją miłość i wdzięczność do ukochanych Babć i Dziadków poprzez śpiewanie piosenek, recytowanie
wierszyków oraz składanie życzeń. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a nasi goście ze wzruszeniem odbierali czułe
słowa. Niejednej babci i dziadkowi łza zakręciła się w oku.
Po części artystycznej przedszkolaki wręczyły swoim ukochanym babciom i dziadkom słodkie upominki i laurki z pięknymi życzeniami. Na zakończenie uroczystości wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Pełne radości i uśmiechu twarze
naszych gości pokazały nam, jak ważne są takie spotkania i czas
spędzony wspólnie z wnukami. Mamy nadzieję, że pełen radości
i dumy dzień spędzony w naszym przedszkolu na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i Babć oraz Dziadków.

Fot. Przedszkole w Świdniku Małym (2)

Przedszkole w Świdniku Małym

SPORT

Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty
W ramach realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 31 stycznia 2019 r. został ogłoszony
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy
Wólka w roku 2019. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do dnia
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22 lutego 2019 r. składały oferty na realizacje zadania publicznego.
Można było ubiegać się o dotację na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Wólka poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział

SPORT
w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo- rekreacyjnych
i na organizację wydarzeń kulturalno- historycznych promujących Gminę Wólka.
W wyznaczonym terminie złożonych zostało 8 ofert dotyczących zadania „Wspieraniei upowszechnianie kultury fizycznej”
oraz 1 oferta dotycząca zadania „Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego”.
Oceny ofert dokonała komisja konkursowa powołana przez
Pana Wójta. Wszystkie złożone oferty spełniły wymogi formalne, natomiast podczas oceny merytorycznej pozytywnie, czyli

uzyskując co najmniej 50% punktów, ocenione zostały 4 oferty dot. zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Pan Wójt zatwierdził proponowane przez komisję wsparcie finansowe dla działań zaproponowanych przez Lubelską
Akademię Sportu „CampiSportivi”, Klub Sportowy Mila Turka,
Stowarzyszenie Dobrego Pasterza i Klub Sportowy „KS CZARNI
PLISZCYN”.
Anna Gułaś, Referat Obywatelski, Urząd Gminy Wólka

BEZPIECZEŃSTWO

Młodzież zapobiega pożarom
Dnia 12 marca w remizie OSP Świdnik Duży Pierwszy odbyły się Eliminacje Gminne XLII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.
W konkursie wzięło udział 7 uczniów ze szkół z terenu naszej
gminy.
Uczestnicy eliminacji pisali testy w dwóch grupach wiekowych:
I grupa - uczniowie klas I-VI szkół podstawowych
II grupa - uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz
III klas gimnazjalnych, wykazując się szeroką wiedzą z zakresu
ochrony przeciwpożarowej.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe
wręczone przez Wójta Gminy Edwina Gortata oraz Komendanta
Gminnego Ochrony Ppoż. Kazimierza Jasińskiego.
Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy powodzenia w kolejnych etapach konkursu.
Składamy serdeczne podziękowania opiekunom młodzieży za pomoc w przygotowaniu do konkursu, licząc na dalszą
współpracę w tym zakresie, a młodzieży życzymy powodzenia
w kolejnych etapach konkursu.
Anna Gułaś, Referat Obywatelski, Urząd Gminy Wólka

STOP WYPALANIU TRAW!!!
Fot. OSP w Świdniku Dużym

Pożar traw rozprzestrzenia się z prędkością ok 20km /h, a średnia prędkość biegacza to 19km/h. „Wypalanie traw” prowadzi do wielu zniszczeń, obniżenia wartości
gleby oraz stwarza realne zagrożenie dla
ludzi oraz zwierząt. Zagrożone są również
zabudowania, podczas wzmożonego wiatru pożar może łatwo wymknąć się spod
kontroli i przenieść się na budynki lasy
i inne tereny.
Przełom zimy i wiosny to niechlubny
czas wypalania nieużytków. Na terenie
naszej Gminy tylko w tym roku strażacy
interweniowali 22 razy, spłonęło blisko
29,81 ha./dane na dzień 29.03.2019/.
W roku ubiegłym zanotowano 28 pożarów nieużytków podczas których spaleniu uległo 26,4 ha.

WYPALANIE TRAW jest zabronione, a regulują to zapisy Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody:
Art. 124. [Zakaz wypalania] 1. Zabrania
się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków,
rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Art. 131. [Odpowiedzialność karna]
Kto:
12) wypala łąki, pastwiska, nieużytki,
rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe,
trzcinowiska lub szuwary,
– podlega karze aresztu albo grzywny.
ARiMR może nałożyć kary finansowe
w postaci zmniejszenia (od 5 – 20%) lub
odebrać wszystkie dopłaty bezpośrednie.
Materiały:
KM PSP Lublin,
http://www.stoppozaromtraw.pl/
https://www.gdos.gov.pl/wypalanie-traw-szkodzi-i-jest-zabronione
Anna Gułaś, Referat Obywatelski,
Urząd Gminy Wólka
Wólka NEWS 1(7)2019
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Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona zabytków, które znajdują się
na terenie gminy należy do obowiązków samorządu lokalnego. Zgodnie
z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia
23 lipca 2003 r. (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.
2067 ze zm.) Wójt Gminy Wólka prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie
zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków ujęte są:
1) zabytki nieruchome wpisane do re-

jestru zabytków;
2) inne zabytki nieruchome znajdujące
się w gminnej ewidencji zabytków;
Ewidencją objęte są obiekty sakralne,
architektura podworska, obiekty gospodarcze oraz nekropolie i parki. Karta
ewidencyjna zabytku zawiera w szczególności dane umożliwiające określenie
zabytku, jego miejsce położenia, czas powstania, przynależność administracyjną
oraz formy ochrony.
Ewidencja zabytków jest podstawą do

Zespół kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP
w Bystrzycy

Kapliczka Przydrożna
z XIX/XX w. w Świdniku Dużym

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce
realizuje program „Partnerstwo dla książki”
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Elżbieta Skiba, Referat Obywatelski,
Urząd Gminy Wólka

Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Barbary w Łuszczowie

Zespół dworsko-parkowy początek XX w. w Pliszczynie

Zadanie pod nazwą „Kreatywna kuźnia talentów w bibliotece” jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę
10,5 tys. Głównym celem zadania jest
prowadzenie działań animujących czytelnictwo. W ramach projektu są zaplanowane warsztaty edukacyjne literacko
- plastyczne, przedstawienia teatralne, cykl zajęć wakacyjnych dla dzieci,
warsztaty komiksowe dla młodzieży

sporządzania programu opieki nad zabytkami przez gminę.
Gminna ewidencja zabytków wraz
z wykazem stanowisk archeologicznych
dostępna jest na stronie internetowej
gminy Wólka pod adresem. https://
www.wolka.pl/turystyka/zabytki-gminy/,
a w wersji papierowej w Urzędzie Gminy
Wólka w pokoju nr 12.

oraz warsztaty artystyczne dla seniorów.
Na zakończenie projektu planowane jest
spotkanie podsumowujące, na którym
będzie przygotowany wieczór związany
z twórczością Stanisława Moniuszki dla
wszystkich mieszkańców naszej gminy.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Wólce
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Festiwal Pieśni i Pastorałek „Jezusa narodzonego wszyscy witajmy”
Dnia 16 stycznia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bystrzycy odbył się VI Festiwal Kolęd i Pastorałek „Jezusa
narodzonego witajmy”.
Przedszkole w Turce reprezentował Kuba Zabłotny oraz zespół
„Wesołe Nutki” w składzie: Lena Podleśna, Lena Wrzesińska, Kamilka Sierota, Żanetka Woźny oraz Dawid Mizura. Wszyscy artyści
zdobyli I miejsce.
Szkołę Podstawową w Łuszczowie reprezentował zespół wokalny Muzyczka w składzie: Natalia Wawrzyńczyk, Wiktoria Śnioch,
Ola Szalast, Natalia Chrzanowska, Anastazja Grzegorczyk oraz Oliwia Grzegorczyk pod kierunkiem Pani Agnieszki Kosińskiej oraz
Jakub Bodys przygotowany pod kierunkiem Pani Barbary Leszczyńskiej. Dziewczęta zaśpiewały w wielogłosie a ‘capella kolędę
pt: „Nie było miejsca dla Ciebie”. Wprowadziły wszystkich w niesamowity, klimatyczny nastrój oraz zadumę. Na 32 występujące
podmioty wyśpiewały I miejsce!!!! Jakub oczarował wszystkich
swoim delikatnym i czystym głosem w kolędzie „Przybieżeli do
Betelejem”, zajmując III miejsce.
W festiwalu uczestniczył również zespół wokalny „Pliszczynek”,
który tworzą wspaniałe uczennice z Panią Agnieszką Kosińską.
Skład zespołu przedstawia się następująco: Natalia Ponikiewska,
Julia Żmuda, Małgosia Staszek, Małgosia Machaj, Tatiana Shkuratava, Ola Wilkoławska. Na 32 występujące podmioty wyśpiewały III miejsce!!!!.
Na festiwalu nie zabrakło również przedstawicieli SP w Turce, których do występów przygotowywała Pani Agnieszka Marcinkowska. W festiwalu udział wzięli Gabrysia Bogusz z kl. Va
i uczniowie klasy IV: Amelia Gaj, Karolina Buciuceanu, Zosia Krzysiak, Julia Malinowska i Oskar Janiszewski, który zdobył II miejsce,
wykonując rewelacyjnie rockową pastorałkę pt.: „Kolędnicy Wędrownicy”. Solistka, Gosia Staruch - uczennica klasy VII, wyśpiewała nastrojową piosenką „Święta w nas” I miejsce.

Przedszkole w Turce, SP w Turce, SP w Łuszczowie,
SZ w Pliszczynie

II Gminny Koncert Kolęd pt. „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś…”

Utalentowani mieszkańcy naszej gminy zaśpiewali kolędy Nowonarodzonemu Jezusowi podczas II Gminnego Koncertu Kolęd
pt. „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś…”, który odbył się 20 stycznia br. w Kościele w Bystrzycy. Wspólne kolędowanie rozpoczął
Pan Wójt Edwin Gortat, który przywitał zgromadzonych gości oraz
naszych artystów. Spotkanie rozpoczęliśmy minutą ciszy za duszę
Ś.P. Pawła Adamowicza- Prezydenta Miasta Gdańsk. Następnie
Julia Kwiatosz, uczennica Szkoły Podstawowej w Świdniku Ma-

łym, zaśpiewała „Kolędę dla nieobecnych”. Tą kolędą uczciliśmy
pamięć Pana Prezydenta oraz wszystkich Babć i Dziadków, których
już nie ma wśród nas. Tak jak mówią słowa kolędy: „Odeszli po to
by żyć, I tym razem będą żyć wiecznie…..
Pan Wójt złożył życzenia honorowym uczestnikom uroczystości – Babciom i Dziadkom, a następnie wraz z dziećmi rozdał im
symboliczne prezenty – pierniczki, które upiekli Wolontariusze
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bystrzycy,
za co im serdecznie dziękujemy.
W kolędowaniu udział wzięli: uczniowie ze Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Pawła II w Łuszczowie; Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobianowicach, Szkoły Podstawowej w Turce,
Szkoły Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie oraz
Szkoły Podstawowej w Świdniku Małym, Schola z Bystrzycy, Zespół Muzyczny Fundacji Biała Róża, Seniorzy i Seniorki z Bystrzycy
oraz Radni Gminy Wólka wraz z Panem Wójtem.
Pan Wójt Edwin Gortat wręczył uczestnikom upominki gratulując pięknych występów i dziękując za ogromne zaangażowanie
i przybycie. Podziękował również wszystkim, którzy włączyli się
w organizację tej uroczystości: Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Marzyckiemu, Dyrekcji szkół oraz Nauczycielom przygotowującym dzieci do występów oraz Opiekunom i Wolontariuszom ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bystrzycy.
Wólka NEWS 1(7)2019
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Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla Babć i Dziadków. Jest to dzień pełen
uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Dziękujemy, że spędziliście go
Państwo razem z nami przy wspólnym kolędowaniu. Mamy na-

Dar życia dla Julki
W niedzielę 27 stycznia br. przy Kościele w Pliszczynie odbyła
się zbiórka krwi dla mieszkanki naszej gminy Julii Burnity, która
choruje na białaczkę. Chętnych było bardzo dużo, jednak przeprowadzone badania poziomu hemoglobiny oraz badanie lekarskie spowodowały, że ostatecznie bezcennym lekiem tego dnia
mogło podzielić się 20 osób. W wielu przypadkach osoby, które
nie zostały zakwalifikowane podczas niedzielnej akcji ze względu
na zażyte w ostatnim czasie leki, drobne przeziębienie, zbyt niski
poziom hemoglobiny, czy też nieprawidłowe ciśnienie krwi, deklarowały ponowienie próby w niedługim czasie.
Do organizacji akcji aktywnie włączyli się Klub Sportowy Czarni
Pliszczyn, Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie oraz Wójt Gminy Wólka, przy ogromnym wsparciu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
Dziękujemy naszym mieszkańcom za dobrowolną i bezinteresowną pomoc - za cenny dar, jakim jest krew.
Redakcja Wólka News

Gminny Dzień Kobiet
5 marca o godz. 17:00 Restauracja Gościniec w Wólce po brzegi
wypełniła się Mieszkankami gminy Wólka, a to wszystko za sprawą organizowanego w tym dniu przez Wójta Gminy Wólka Pana
Edwina Gortata Gminnego Dnia Kobiet.
Spotkanie otworzył Pan Wójt, który złożył Paniom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta i podziękował za aktywne
uczestnictwo w życiu gminy. Na wszystkie Panie czekała niespodzianka - każda przedstawicielka płci pięknej z rąk Pan Wójta oraz
Radnych Gminy Wólka Pana Tomasza Zaborka i Pana Andrzeja
Tkaczyka otrzymała pięknego tulipana jako wyraz sympatii, podziękowania oraz życzliwości dla mieszkanek naszej gminy.
Po życzeniach przyszedł czas na jakże ważne zagadnienia związane m. in. z zarządzaniem wiekiem, czy też zagrożeniami realnymi i wirtualnymi wobec dzieci, młodzieży i dorosłych. Swoim
doświadczeniem życiowym podzieliła się z uczestniczkami spotkania Pani Ewa Dados, Mecenas Piotr Nastaj opowiedział o wyrównaniu zarobków kobiet wobec mężczyzn, Pani Agnieszka Bielak o zagrożeniach, natomiast Pani Lilia Frączek- Radzikowska poprowadziła dla Pań lekcję makijażu.
Pomiędzy prezentacjami Panie miały możliwość oglądania pięknego pokazu tańca w wykonaniu młodzieży z Klubu Tańca Towarzyskiego IMPULS z Biłgoraja.
Poza atrakcjami zapewnionymi w formie występów i prezentacji, uczestniczki spotkania mogły korzystać z oferty stoisk. Przed32 Wólka NEWS 1(7)2019

dzieję, że uroczystość pomogła uczestnikom na dłużej pozostać
w nastroju bożonarodzeniowym, a wspólne świętowanie na długo pozostanie w Państwa pamięci.
Redakcja Wólka News
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stawicielka Firmy Mary Key wykonywała zabiegi pielęgnacji dłoni
czy też udzielała lekcji makijażu. Było również stoisko Fundacji
DKMS, gdzie Panie mogły zarejestrować się jako dawcy szpiku dla
Pana Jacka Kudły. W tym roku była z nami również właścicielka
Firmy Zanka, która na stoisku zaprezentowała wykonywaną ręcznie biżuterią srebrną z kryształami Swarovski.
Byli z nami również Wolontariusze z Wolontariatu działającego
przy Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Bystrzycy, którzy po raz
kolejny przygotowali poczęstunek oraz podczas naszych uroczystości prowadzili stoisko z rękodziełem.

Wszystkim Paniom dziękujemy za wspólnie spędzony wieczór- taka ilość uczestniczek tradycyjnego marcowego spotkania
świadczy o coraz większej aktywności Pań w życiu gminy i niezmiernie ważnej pracy na rzecz jej rozwoju. Prelegentom dziękujemy za nieocenioną pomoc w przygotowaniu spotkania- Wasze
wsparcie sprawiło, że mogliśmy naszym Paniom zapewnić tak
wiele atrakcji w tak pięknej i uroczystej scenerii.
Redakcja Wólka News

Pomóż Jackowi i Innym! Zostań potencjalnym Dawcą szpiku!
W imieniu Pana Jacka Kudły, jego najbliższych oraz swoim
chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie i aktywny udział w akcji „Pomóż Jackowi i Innym! Zostań
potencjalnym Dawcą szpiku!”, którą wspólnie z Fundacją DKMS
prowadziliśmy na terenie gminy Wólka w dniach 9-10 marca br.
W organizację akcji zaangażowało się 140 Wolontariuszy, którzy
dyżurowali w wyznaczonych punktach rejestrowych. Byli to nasi
Mieszkańcy i nie tylko, Radni, Pracownicy szkół na czele z Dyrekcją, Pracownicy Urzędu Gminy Wólka oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, czy też Strażacy.
Z pomocą pośpieszyli również nasi lokalni przedsiębiorcy,
którzy zadbali o promocję akcji i poczęstunek dla dyżurujących.
Ogromne podziękowania kieruję do Państwa Gabrieli oraz Bartosza Waligórskich - Właścicieli Wrotkarni Skate Town oraz Toru
Drift Trike, którzy wsparli akcję finansowo i pomogli w wydruku
banerów. Dziękuję również Panu Markowi Chudziakowi- właścicielowi Sklepu Orion w Łuszczowie, który zadbał o poczęstunek
dla wolontariuszy.
Dziękuję Proboszczom za udostępnienie pomieszczeń na punkty rejestrowe, odczytanie ogłoszeń i zachęcanie wiernych do rejestracji.
Dziękuję Radnym Gminy Wólka na czele z Panią Przewodniczącą za podjęcie funkcji Koordynatorów poszczególnych punktów
oraz za pomoc w poszukiwaniu Wolontariuszy.
Dziękuję sołtysom, którzy pomimo, że ich kadencja się skończyła, to nie odmówili wsparcia- roznosili ulotki, zachęcali dobrym
słowem, wspomogli wolontariuszy poczęstunkiem.
Dziękuję Dyrekcji szkół z terenu naszej gminy za udostępnienie
budynków szkół na punkty rejestrowe i logistyczne wsparcie, bez
którego ciężko byłoby nam to wszystko zorganizować.
Dziękuję przedstawicielom Fundacji DKMS- Pani Katarzynie Poniatowskiej i Pani Annie Grad za ich zaangażowanie, poświęcony
czas i wsparcie merytoryczne, gdyż bez ich pomocy i przeprowadzonego szkolenia ciężko byłoby nam dopilnować wszystkich
procedur i formalności związanych z rejestracją.
Z ogromną dumą informuję Państwa, iż wynikiem przeprowadzonych działań jest 846 nowych potencjalnych dawców szpiku,
a wśród nich mam nadzieję, że genetyczny bliźniak Pana Jacka.

Myślę, że słowa Papieża Franciszka „Jakże byłoby pięknie, gdyby
każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest
miłości wobec drugiego” będą doskonałym podsumowaniem
naszych wspólnych działań, za które jeszcze raz z całego serca
dziękuję.
Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka
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PoZdro!, czyli Program Polityki Zdrowotnej w Zakresie Profilaktyki
i Leczenia Nadwagi i Otyłości w Populacji Młodzieży w Gminie Wólka
W Europie otyłość przybrała rozmiar epidemii. Według Światowej Organizacji Zdrowia, na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat
częstość występowania otyłości potroiła się. Wysoki poziom rozpowszechnienia nadwagi i otyłości dotyczy również dzieci. Obawy budzą także dane dotyczące nieoptymalnego składu ciała,
w tym niskiej masy mięśniowej. Otyłość jest nie tylko chorobą,
ale stanowi przyczynę innych chorób, takich jak: cukrzyca typu
2, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zawały
i udary, nowotwory złośliwe.
„Program Polityki Zdrowotnej w Zakresie Profilaktyki i Leczenia Nadwagi i Otyłości w Populacji Młodzieży w Gminie Wólka,
o nazwie „PoZdro!” – jest odpowiedzią na te zjawiska. Program
ten jest kompleksowym i bezpłatnym dla uczestników projektem
postępowania prozdrowotnego skierowanym do uczniów klas IV
SP i ich rodzin. Realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Medicover na kanwie metod i doświadczeń Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!”.
Pierwszą fazą programu były przesiewy, tzw. Kompleksowa
Analiza Zdrowotna (KAZ), wykonane w listopadzie – grudniu
2018 roku we wszystkich szkołach gminy Wólka. Celem etapu
przesiewowego było wczesne wykrycie ewentualnych zaburzeń
zdrowotnych u dzieci - nadmiernej masy ciała, wad postawy,
nadciśnienia tętniczego oraz identyfikacja niekorzystnych czynników wpływających na ich potencjał zdrowotny.
Wyniki badań wskazują na niepokojący stan zdrowia dzieci.
Jednak, dzięki przyjętym w gminach politykom – istnieje realna
szansa na zmniejszenie obciążeń zdrowotnych u dzieci.
W gminie Wólka przebadanych zostało 58 dzieci, co stanowiło
75,3% ogółu uczniów klas czwartych w szkołach podstawowych.
Szczegółowe wyniki populacyjnych badań przesiewowych,
przeprowadzonych wśród czwartoklasistów w ramach gminnych Programów Polityk Zdrowotnych Wólce, wskazują, że:
• Nadwaga i otyłość występują u 26,9% przebadanych uczniów
(8,6 % dzieci z otyłością i 19% z nadwagą). Otyłość i nadwaga
w gminie występowały częściej u chłopców. Natomiast szczupłość pojawiała się częściej wśród dziewczynek.
• Dostateczna, słaba i bardzo słaba wydolność fizyczna to
problem aż 68,8% dzieci. Bardzo dobrą wydolnością fizyczną
odznaczało się tylko 3,4% uczniów. W przypadku 2,7% konieczne było przerwanie testu ze względu na zbyt wysokie
tętno badanego. Podwyższone ciśnienie tętnicze w trakcie
badania stwierdzono u 29,3% badanych, w stosunku do 15,4%
- w Lublinie. Ciśnienie tętnicze pozostałych dzieci objętych

badaniem mieściło się w granicach normy.
• Nieprawidłową ostrość widzenia stwierdzono u 10,3%
uczniów poddanych testowi przesiewowemu. Ostrość widzenia w gminie oceniono u 82,2% uczniów uczestniczących
w badaniach przesiewowych. Pozostałe dzieci nie były badane
ze względu na wcześniejsze rozpoznanie wady wzroku i fakt
pozostawania pod opieką okulisty.
• Nieprawidłową postawę ciała ma Wólce średnio 41,4%
uczniów, Dokonana przy użyciu skoliometru, ocena kręgosłupa wykazywała najczęściej: asymetrie w postawie ciała,
skoliozę strukturalną oraz zaburzenia w obrębie krzywizn fizjologicznych kręgosłupa.
Klasyfikowana przy pomocy Kasch Pulse Test, czyli tzw. testu
schodka, wydolność fizyczna wypadła alarmująco. Takie rezultaty testów świadczą o niskiej sprawności układu krążenia, spowodowanej zbyt małą aktywnością fizyczną dzieci. Bardzo niska
wydolność fizyczna jest czynnikiem ryzyka wielu chorób, szczególnie chorób układu sercowo-naczyniowego.
W ramach etapu specjalistycznego Programów, dzieci obarczone czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich
rodziny zostały objęte roczną Zintegrowaną Opieką Indywidualną (ZOI) lekarza, dietetyka, psychologa i specjalisty aktywności fizycznej oraz zaproszone do udziału w warsztatach edukacyjnych
w zakresie zdrowego stylu życia. Konsultacje dla rodzin w ramach
ZOI trwają od stycznia bieżącego roku. Głównym kryterium kwalifikacji do dalszych etapów Programu była masa ciała powyżej
90 centyla BMI dla wieku i płci. W ramach programu przeprowadzona została przez pielęgniarkę i asystentkę kompleksowa
analiza zdrowotna , w wyniku której do 2 etapu Programu zakwalifikowanych zostało 14 uczniów.
Od 26 stycznia uczniowie uczestniczą w spotkaniach ze specjalistami: lekarzem, dietetykiem, trenerem i psychologiem.
Na dzień dzisiejszy: 14 osób odbyło pierwszą wizytę,1 osoba
po pierwszej wizycie zrezygnowała z uczestnictwa w Programie,8
osób odbyło 2 wizyty – oczekują na 3 wizytę w kwietniu, pozostałe osoby oczekują na 2 wizytę.
Beneficjentem Programu są również szkoły, które otrzymują
szczegółowy raport, rozszerzony o rezultaty analizy statystycznej
wyników przeprowadzonych badań. Informacje te mogą pomóc
Dyrekcji w planowaniu działań wchodzących w skład szkolnych
programów promocji zdrowia i wychowania
Elżbieta Skiba, Referat Obywatelski, Urząd Gminy Wólka
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NOWY E-DOWÓD już od marca 2019. Jak złożyć wniosek i gdzie wyrobić e-dowód z czipem? Co warto wiedzieć?
Nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną wydawane od
4 marca 2019 r. są bezpłatnym narzędziem usprawniającym komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. E-dowód to wspólny projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji.
E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną,
który jest bezpłatnym i bezpiecznym narzędziem do komunikacji
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obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Nowe dowody są zewnętrznie podobne do obecnych, wewnątrz znajduje się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane
identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie
biometryczne. Chip będzie bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu osobistego jest możliwe po przyłożeniu
dokumentu do czytnika, a nie włożeniu do czytnika. Nie zmienią się

URZĄD STANU CYWILNEGO
dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: będzie on potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał
do przekraczania granic niektórych państw.
Nowy dowód ma również służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów
elektronicznych.
Wydawanie nowych
dowodów osobistych
z warstwą elektroniczną rozpoczęło się
w marcu 2019 r. Proces wymiany dowodów będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Jeżeli posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru będzie chciał posługiwać się dowodem elektronicznym, będzie mógł go wymienić jeszcze przed upływem ważności
dotychczasowego dokumentu.
E-dowód jest środkiem identyfikacji elektronicznej zwanym profilem osobistym. Oznacza to, że będzie mógł być wykorzystywany do
uwierzytelnienia posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycznych w celu realizacji usług online. Jeśli określona usługa online
nie będzie wymagała podpisu, a wymagać będzie uwierzytelnienia
(np. dostęp do własnych danych w rejestrze PESEL czy dostęp do
wykazu zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych), to
możliwe będzie wykorzystanie do tego celu e-dowodu. Elektroniczny dowód zapewni logowanie do portali internetowych administracji publicznej, jeśli zostaną przyłączone do odpowiedniego systemu
teleinformatycznego. Planujemy, że na dzień wdrożenia e-dowodu
możliwe będzie zalogowanie się do m.in. portalu Obywatel.gov.pl
oraz ePUAP.
Profil osobisty będzie zamieszczany w dowodzie osobistym każdej
osoby pełnoletniej, jak również każdej mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Pełnienie przez e-dowód funkcji środka
identyfikacji elektronicznej i jego notyfikacja w Komisji Europejskiej
pozwoli dodatkowo na jego wykorzystanie w administracji Unii Europejskiej. Dzięki temu obywatel Polski posiadający e-dowód będzie
mógł bez przeszkód kontaktować się z europejską administracją.
Podpis elektroniczny, zwany podpisem osobistym, to rozwiązanie
analogiczne do używanego już zarówno w administracji, jak i w biznesie, kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Użycie podpisu
osobistego będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam
skutek jak podpis własnoręczny. Każdy dokument elektroniczny wysyłany do urzędu będzie można podpisać, używając do tego celu
podpisu osobistego. W przypadku podmiotu prywatnego (innego
niż podmiot publiczny) podpisanie dokumentu podpisem osobistym
wywoła ten sam skutek jak podpis własnoręczny, jeśli podmiot ten
i posiadacz dowodu osobistego wyrażą na to zgodę.
Certyfikat podpisu osobistego będzie zamieszczany w dowodzie
osobistym osoby, która wyrazi na to zgodę. Osoba, która nie wyrazi takiej zgody i w przyszłości dojdzie do przekonania, że podpis
osobisty jest jej potrzebny, będzie mogła wystąpić o wymianę dowodu osobistego. W przypadku osoby małoletniej, która w okresie
ważności ukończy 18 rok życia, certyfikat podpisu osobistego będzie
zamieszczany, jeżeli rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby
wyrazi na to zgodę.
W przypadku czasowej utraty kontroli nad dowodem osobistym
(posiadacz nie wie, gdzie jest dokument) będzie możliwość zgłoszenia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Zawieszenie będzie mogło być zgłoszone maksymalnie na 14 dni przez posiadacza dowodu osobistego,

jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Zawieszenie
certyfikatów zawsze będzie powodowało zawieszenie ważności
dowodu osobistego. Czynności dokonane w okresie zawieszenia
albo unieważnienia certyfikatów nie wywołają skutków prawnych.
Po upływie 14 dni i niecofnięciu przez posiadacza dowodu zawieszenia certyfikatów dowód osobisty zostanie automatycznie unieważniony. Czynności związane ze zgłaszaniem zawieszenia certyfikatów
będą realizowane w taki sam sposób, jak przy zgłoszeniu utraty dowodu osobistego.
E-dowód jest odpowiedzią na coraz powszechniejsze zapotrzebowanie na możliwość korzystania z usług online, świadczonych
nie tylko przez administrację publiczną, ale również przez świadczeniodawców komercyjnych. Dzisiaj dla dostawców usług częstym
problemem jest brak bezpośredniego kontaktu z osobą korzystającą z usługi oraz wynikająca z tego wątpliwość dotycząca deklarowanej tożsamości i wieku osoby, na rzecz której świadczona jest
usługa. Problem pojawia się także w przypadku, gdy wymaganym
elementem usługi online jest złożenie przez świadczeniobiorcę
oświadczenia woli, które powinno być opatrzone przez składającego
podpisem. Rozwiązaniem tego problemu jest e-dowód i dostępne
przy jego pomocy dwa narzędzia: mechanizm uwierzytelnienia oraz
podpis elektroniczny.
W warstwie elektronicznej dowodu znajdą się również dane jego
posiadacza, w tym fotografia zapisana w wersji elektronicznej jako
zdjęcie biometryczne. Tym samym będzie to dokument podróży
zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i dzięki temu posiadacz takiego dowodu będzie mógł
być szybciej i sprawniej obsłużony na lotnisku.
Użycie funkcjonalności elektronicznych dowodu osobistego będzie wymagało przyłożenia dokumentu do czytnika i wpisania numeru identyfikacyjnego CAN zamieszczonego w dowodzie osobistym
w postaci cyfrowej i kodu kreskowego lub odczytania numeru CAN
przy pomocy czytnika kodu kreskowego. Wiarygodność nawiązania
komunikacji potwierdzana będzie każdorazowo numerem identyfikacyjnym CAN, co uniemożliwi nieautoryzowane odczytanie danych.
Aby móc korzystać z wszystkich funkcji e-dowodu, należy ustawić
swój własny kod PIN do podpisu osobistego (sześć cyfr) i kod PIN do
profilu osobistego (cztery cyfry). Ustalanie tych kodów (w sposób
podobny do tego znanego przy kartach do bankomatów) odbędzie
się - zgodnie z decyzją obywatela - w urzędzie przy odbiorze albo
później w dowolnym momencie. Osoby niezainteresowane korzystaniem z funkcjonalności profilu osobistego (np. osoby starsze), nie
będą zmuszone do jej używania, zachowując jednocześnie możliwość jej uruchomienia w okresie ważności dokumentu. Przy odbiorze dowodu osobistego obywatel otrzyma również kod PUK (o zastosowaniu podobnym to tego w telefonie komórkowym: po wpisaniu nieprawidłowego kodu PIN, można wpisać kod PUK i później
na nowo korzystać z wszystkich funkcjonalności e-dowodu). Podawanie kodu PIN będzie potrzebne zawsze, gdy chcemy złożyć podpis
osobisty lub zostać uwierzytelnionym. W dowolnym momencie posiadacz dowodu osobistego będzie mógł dokonać zmiany kodu PIN:
w urzędzie lub przy wykorzystaniu aplikacji umożliwiającej dokonanie takiej czynności.
W przyszłości pacjenci posiadający nowy dokument będą mieli
możliwość rejestracji w placówce medycznej bez podawania danych
osobowych. Planowana jest również możliwość potwierdzenia przez
pacjenta pobytu w placówce medycznej bez użycia kodu PIN oraz
możliwość uwierzytelniania przy pomocy podpisu osobistego.
Wdrażając dowód osobisty z warstwą elektroniczną Polska dołączy do Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Szwecji, Węgier czy Włoch, w których
funkcjonują takie rozwiązania. Dokument ten najczęściej jest wykorzystywany do identyfikacji i uwierzytelniania oraz do składania
elektronicznego podpisu.
Ewa Flis, Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Gminy Wólka
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System wsparcia rodziny
w Gminie Wólka
Uchwalą Nr VI.24.2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku Rada
Gminy Wólka przyjęła do realizacji Program Wspierania Rodziny
w Gminie Wólka na lata 2019-2021, którego głównym celem jest
utworzenie spójnego systemu pomocy w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności, w szczególności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Spodziewanym rezultatem programu będzie przywrócenie zdolności do wypełniania tych funkcji poprzez pracę z rodziną, zapewnienie pomocy
w opiece i wychowywaniu dzieci oraz powrót dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do rodzin biologicznych.
W 2018 roku wsparciem asystenta rodziny objęto 10 rodzin
z terenu Gminy Wólka, które wykazywały trudności czy przejawiały niewydolność wychowawczą. Dominującym problemem
rodzin objętych współpracą asystenta było bezrobocie, problemy alkoholowe, niezaradność życiowa, przemoc w rodzinie czy
wycofanie społeczne.
Asystent rodziny pracuje w zadaniowym systemie czasu pracy i jego współpraca z rodzinami oparta jest głównie na bezpośrednim kontakcie w ich miejscu zamieszkania. Asystent rodziny podejmuje działania zmierzające do zmniejszenia kryzysu
w rodzinie w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, poprzez
wprowadzenie zmian w myśleniu, postępowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało
bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.
Stosownie do art. 191 p.9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej Gmina Wólka w 2018 roku poniosła
wydatki związane z kosztem utrzymania 10 dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w następującej wysokości
• 53 140,91 zł za pobyt w placówce opiekuńczo –wychowawczej
• 2 300,37 zł – za pobyt w rodzinie zastępczej
Szczegółowe zadania asystenta określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie w Gminie Wólka
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce odpowiedzialny jest
za organizację funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wólka.
Utworzenie Zespołu jest efektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku.
Zespół tworzą przedstawiciele różnych instytucji, m.in. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i kuratorów sądowych. Łączą Oni swoją
wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji,
którą reprezentują, co umożliwia skoordynowane działania,
mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz
przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie Gminy Wólka.
W 2018 roku 73 rodziny z terenu Gminy Wólka objęto procedurą „Niebiskiej karty”. 110 mieszkańców gminy doświadczyło
zjawiska przemocy tj. 52 kobiety, 8 mężczyzn i 50 dzieci. Zespół Interdyscyplinarny w celu diagnozowania i rozwiązywania
problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
odbył 4 posiedzenia, na których omówione zostały sposoby udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy
i ich najbliższemu otoczeniu, a także możliwości dotyczące
profilaktyki, rozpowszechniania wiedzy na temat przemocy
w środowisku. W celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie odbyło się także 155
posiedzeń Grup Roboczych. Zadaniem Grup Roboczych było
opracowanie i realizacja planu pomocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodziny, dokumentowanie podejmowanych
działań i ich efektów.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

Podziękowania dla Mieszkańców za udział w akcji społecznej
Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat oraz
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wólce składają podziękowania wszystkim Mieszkańcom Gminy Wólka za przekazanie strojów pierwszokomunijnych i słodyczy, które trafiły do dzieci z Domu Dziecka
„Nasz Dom” w Tuligłowach.
Państwa aktywność i chęć dzielenia się
z najbardziej potrzebującymi przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Doceniamy
Państwa bezinteresowną pomoc i zaangażowanie, które traktujemy jako wyraz

Państwa dobroci i potrzebę dzielenia się
dobrem z najbardziej potrzebującymi.
To bardzo ważne, że Mieszkańcy są
otwarci na pomoc i zawsze chętnie angażują się w akcje społeczne. To potwierdza,
że jest w nas potrzeba, by robić dobre rzeczy, uczestniczyć w tym, co pozytywne, co
prawdziwe, co przyniesie innym radość.
Za wielkie serce wrażliwe na potrzeby
najmłodszych i udział w akcji społecznej raz
jeszcze dziękujemy.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
Ustanowiony przez Radę Ministrów, Uchwałą Nr 140 z dnia
15 października 2018 r., wieloletni rządowy program „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. poz. 1007), który
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r., ma na celu m. in. ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży.
Rada Gminy Wólka Uchwałą nr VI.26.2019 z dnia 25 stycznia
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2019 roku podwyższyła do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

POMOC SPOŁECZNA
Ponadto Rada Gminy Wólka Uchwałą nr VI.25.2019 z dnia
25 stycznia 2019 roku przyjęła do realizacji program osłonowy
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu”. Program ten przewiduje objęcie dożywianiem dzieci lub młodzież, także wtedy, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań w zakresie kryterium dochodowego w wysokości
150 %, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,
a wyraża chęć zjedzenia posiłku. Dyrektor szkoły lub przedszkola
po dokonaniu oceny sytuacji poinformuje OPS w Wólce o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Liczba dzieci i uczniów,
którym może być udzielona pomoc w ww. sposób, nie może

przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek
w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a we wrześniu – tej liczby z czerwca. Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez konieczności wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez konieczności
ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego było przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu
osłonowego, który takie rozwiązanie przewiduje. W Gminie Wólka program osłonowy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
OCHRONA ŚRODOWISKA

Odbiór odpadów komunalnych i wielkogabarytowych
Dane kontaktowe firmy, która odbiera odpady komunalne z terenu gminy Wólka:
Transport Drogowy i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Artur Cios
ul. Bukowa 12, 21-020 Milejów, tel. 794 441 700 lub 881 570 470
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GMINA WÓLKA
na okres od kwietnia do czerwca 2019
miejscowość
Osiedle Borek - zabudowa
wielorodzinna
Osiedle Borek – zabudowa
jednorodzinna
Osiedle Borek – podmioty
gospodarcze
Pliszczyn, Pliszczyn Kol. (od
torów), Łysaków, Bystrzyca,
Sobianowice
Rudnik, Kol. Pliszczyn (od
obwodnicy do torów)
Turka Wieś
Łuszczów Pierwszy,
Łuszczów Drugi
Biskupie Kol., Kol. Świdnik
Mały, Świdniczek, Świdnik
Duży Pierwszy, Świdnik
Duży Drugi, Świdnik Mały
Długie, Jakubowice
Murowane, Wólka

Kwiecień 2019
OK, SE, ZIE, P

Maj 2019
OK, SE, ZIE

Maj 2019
G
(bez mebli)

Czerwiec 2019
OK, SE, ZIE

Czerwiec 2019
GM
(tylko meble)

5, 12, 19, 26

2, 10, 17, 24, 31

2, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

5

12, 26

10, 24

10, 24

7, 21

5

12

10

10

7

5

11

14

14

11

5

10

13

13

10

5

15

15

15

12

5

16

16

16

13

5

17

20

20

17

5

18

21

21

18

5

Prosimy o wystawianie odpadów na godz. 7:00
OK- odpady komunalne, SE – plastik, papier, szkło, metale, ZIE – odpady zielone, P – popiół,
GM – Gabaryty meble, G – odpady wielkogabarytowe inne niż meble

PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
na osiedlu Borek w Turce
PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
10:00-16:00, w soboty w godzinach 10:00-14:00.
Odpady na PSZOK można oddawać nieodpłatnie wyłącznie
w ww. godzinach pracy. Pozbywanie się odpadów poza godzinami pracy PSZOK-u grozi podjęciem działań zmierzających do
ukarania sprawcy grzywną w wysokości od 500-5000zł lub karze

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
W szczególnych przypadkach (np. nielegalnego transportu odpadów niebezpiecznych) czyn może być potraktowany jako przestępstwo przeciwko środowisku i podlegać karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Na PSZOK nie przyjmujemy odpadów z budowy domów – w taWólka NEWS 1(7)2019
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kim wypadku należy wypożyczyć kontener z firmy zajmującej się
odbiorem odpadów. Wykaz firm, które mają zezwolenie na odbiór odpadów na terenie Gminy Wólka jest podany na stronie
internetowej gminy www.wolka.pl w zakładce: Gospodarka i środowisko › Odpady komunalne › Wykaz podmiotów odbierających odpady
Na PSZOK nie przyjmujemy również części samochodowych,
opon ciągnikowych i odpadów pochodzących z działalności rolni-

czej. Odpady ww. nie należą do kategorii odpadów komunalnych,
zatem nie płacimy za nie w comiesięcznej składce za odpady.
Gmina jest odpowiedzialna wyłącznie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Przywożąc odpady na PSZOK okazujemy potwierdzenie opłaty
za odpady.
Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach
niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady
po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także
zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie
wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także
w PSZOK-u.
Jolanta Kotlarek, Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka

Zwierzęta bezdomne i koty wolnożyjące

Zgodnie z podjętą w dniu 15 marca 2019
r. uchwałą Nr X.34.2019 Rady Gminy Wólka
w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wólka w roku 2019 będą realizowane
zadania m.in. takie jak:
Stałe odławianie bezdomnych zwierząt
oraz całodobowa opieka weterynaryj-

na w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt oraz świadczenie
usług weterynaryjnych, będzie realizowana na podstawie umowy zawartej z Panią
Małgorzatą Szumiło prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Małgorzata
Szumiło”, Nowodwór, 21-100 Lubartów
oraz umowy zawartej z dr Jerzym Wójcik
prowadzącym działalność gospodarczą
pod nazwą: Przychodnia Weterynaryjną
„Vethand” 20-258 Lublin ul. Turystyczna
132. Koszt umieszczenia w schronisku
1 szt. zwierzęcia bezdomnego wynosi
1476zł brutto.
Corocznie do schroniska z terenu Gminy
Wólka trafia kilkadziesiąt psów.
Usuwanie zwłok padłych zwierząt, będzie realizowane przez firmę P.P.P. „Bacutil” Szpetko, Szpetko Spółka Jawna,
24-100 Puławy, ul. Dęblińska 18, Oddział
w Zastawiu, 24-170 Kurów.
Sprawowanie opieki nad wolnożyjący-

mi kotami cmina będzie realizować m.in.
poprzez współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolnożyjących, którzy zarejestrowani są w Urzędzie Gminy Wólka.
Każda osoba, która wyraża chęć współpracy z Gminą jako społeczny opiekun kotów
wolnożyjących może złożyć do urzędu deklarację będącą załącznikiem nr 1 do ww.
uchwały.
W roku 2018 r. współpracę z Gminą
Wólka podjęło trzy społeczne opiekunki
kotów wolnożyjących. Obowiązki społecznego opiekuna kotów, polegające
na dokarmianiu i kierowaniu kotów do
sterylizacji i kastracji sprawowane są nieodpłatnie.
Na realizację programu w budżecie
Gminy Wólka na rok 2019 zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości
65 000zł.
Jolanta Kotlarek,
Referat Infrastruktury,
Urząd Gminy Wólka

Usuwajmy azbest !
W 2019 r., jak co roku w urzędzie gminy w pok. 23, II p., przyjmowane są wnioski na usuwanie azbestu z terenu gminy Wólka.
Azbest jest usuwany bezpośrednio z dachu (usługa z demontażem) lub uprzednio zdjęty (bez refundacji kosztów zdejmowania).
Dotacje będą pochodzić z dwóch źródeł:
ͳͳ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie w ramach realizacji zadania: Bezpieczne
usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Wólka w 2019r.
ͳͳ ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach realizacji projektu pn. System gospodarowania odpadami azbestowymi
na terenie województwa lubelskiego.
W roku 2018 r. ogłoszono dwa nabory z funduszu RPO i jeden nabór z WFOŚiGW w Lublinie, w ramach których usunięto
38 Wólka NEWS 1(7)2019

60,347 Mg azbestu. Kontynuacja ww. programów jest realizowana w roku bieżącym.
Jolanta Kotlarek, Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka
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UWAGA hodowcy trzody chlewnej!
ASF - Gmina Wólka w strefie czerwonej
Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/246 z dnia
11 lutego 2019r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej
2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia
zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, Gmina Wólka została objęta tzw.
strefą czerwoną z następującymi ograniczeniami:
ͳͳ Przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa jest po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego
lekarza weterynarii na przemieszczanie świń;
ͳͳ po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej
strefy;
ͳͳ nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem świnie
muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii;
ͳͳ istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do
rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczanie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie
pozwolenia).
Poza strefę czerwoną w granicach Polski przesyłka musi być
zaopatrzona w świadectwo zdrowia.

Dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczania świń:
ͳͳ muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed
przemieszczeniem lub od urodzenia,
ͳͳ pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed
przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
ͳͳ pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed
przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze
strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
ͳͳ zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF
z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem,
ͳͳ nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały
poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazały objawów klinicznych ASF - następnie
urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.
Warunki transportu zwierząt: Środki transportu, którymi są
przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażone najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający
przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym
środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza
weterynarii.
Jolanta Kotlarek, Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

„Mały ZUS” od 1 stycznia 2019 r.
„Mała działalność gospodarcza” skierowana jest do przedsiębiorców nie osiągających wysokich przychodów.
Przedsiębiorco, aby skorzystać w danym roku z małego ZUS:
ͳͳ musisz prowadzić działalność gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej /CEIDG/ lub innych przepisów szczególnych;
ͳͳ Twój przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadziłeś ją przez cały rok,
nie mógł przekroczyć trzykrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku /np.
w 2018 r. 63000 zł.=30x2100zł./
Ważne
Jeśli działalność gospodarcza prowadzona była przez część
poprzedniego roku, limit którego nie mógł przekroczyć przychód
z działalności jest odpowiednio niższy. Ustalić go można przez
podzielenie trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia
/w 2018 r. 6300zł./ przez liczbę dni kalendarzowych w poprzedni
roku/w 2018 r 365/ i pomnożenia otrzymanego wyniku przez
liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.
Kiedy nie skorzystasz z „małego ZUS-u”:
ͳͳ jeśli w poprzednim roku prowadziłeś działalność krócej niż 60
dni, tj, podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności krócej
niż 60 dni;
ͳͳ rozliczałeś się w formie karty podatkowej i korzystałeś ze zwol-

nienia sprzedaży od podatku VAT;
ͳͳ podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności /
np. jako wspólnik spółki jawnej/;
ͳͳ spełniasz warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj.
składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 % minimalnego wynagrodzenia;
ͳͳ wykonujesz dla byłego lub obecnego pracodawcy to co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku
kalendarzowym.
„Mały ZUS” możesz jednak opłacać jeśli korzystałeś wcześniej
z „ulgi na start” i „preferencyjnych składek”.
Niższe składki na ubezpieczenie społeczne możesz opłacać
maksymalnie przez 36 miesięcy jeżeli w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadziłeś działalność gospodarczą.
Obowiązki wynikające z korzystanie z „małego ZUS”:
ͳͳ obowiązek przekazania w deklaracji rozliczeniowej bądź
imiennym raporcie miesięcznym informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz
o najniższej podstawie wymiaru składek;
ͳͳ obowiązek przedstawienia na nasze żądanie dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia
wezwania. Jeśli tego nie zrobisz, ZUS ustali za wszystkie miesiące danego roku podstawę wymiaru składek w wysokości 60%
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Wólka NEWS 1(7)2019
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Rezygnacja z „małego ZUS”
Będzie można zrezygnować z uprawnienia do ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek w zależności od wysokości przychodu. Zrezygnować można w każdym czasie, a więc także od
dnia nabycia do niego prawa.
Rezygnacja jednak oznacza, że za miesiąc, w którym zrezygnujesz oraz pozostałe miesiące kalendarzowe do końca danego

roku kalendarzowego, będziesz opłacał składki na ubezpieczenie
społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Jeśli chcesz skorzystać z ulgi dokumenty musisz przekazać
w terminie 7 dni liczonymi od 1 stycznia czyli 8 stycznia.
Ewa Mazurek, Referat Obywatelski, Urząd Gminy Wólka

STAWKI/OPŁATY/TARYFY/PODATKI

Zbiorowe odprowadzanie ścieków
Informujemy, że w bieżącym roku uległy zmianie stawki za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków. O ile woda podrożała jak co roku symbolicznie, o tyle stawki za ścieki znacząco wzrosły
i dlatego w tym materiale skupimy się na wyjaśnieniu tego zjawiska. Na początek należy zwrócić uwagę na fakt, że do tej pory stawki były ustalane przez Radę Gminy na wniosek Wójta, natomiast
po zmianie przepisów są one zatwierdzane decyzją Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Wniosek taryfowy na lata 2018 - 2020 został przygotowany zgodnie z zasadami określonymi na podstawie przepisów:
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst ujednolicony Dz. U. 2017 poz. 328, 1566 i 218),
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Dz. U. 2018 poz. 472).
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług
w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez
Gminę Wólka. Zgodnie z art. 22 Ustawy taryfa obejmuje także cenę
i opłaty za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe.
Uwzględniając w/w przepisy gmina rozpoczęła procedurę za-

twierdzenia taryf w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody
Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków w marcu 2018 r.
Po dokonaniu niezbędnych wyjaśnień i uzupełnieniu materiałów
w styczniu 2019 r. została wydana decyzja Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie zatwierdzająca stawki cen
i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Gminy Wólka.
W dniu 6 lutego 2019 r. przedmiotowa decyzja stała się prawomocna i nowe stawki opłat za wodę i ścieki zaczęły obowiązywać.
Mając na uwadze znaczny wzrost wartości opłat głównie za ścieki (10,98 zł brutto /1m3) oraz wychodząc naprzeciw mieszkańcom
gminy Wólka, Wójt Gminy przedłożył Radzie Gminy Wólka propozycję podjęcia uchwały o dopłacie do zatwierdzonej grupy taryfowej
w części dotyczącej odprowadzania ścieków w wysokości 2,75 zł
brutto do 1m3.
W dniu 15 marca br. Rada Gminy Wólka ustaliła dopłatę w wysokości 2,75zł brutto do 1m3.
Stosowne stawki opłat za ścieki tj. 8,23 zł brutto/1m3 weszły
w życie z dniem 1.04.2019 r., po wcześniejszym sprawdzeniu przedmiotowej uchwały przez Urząd Wojewódzki.
Robert Wysmulski, Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka

Brak szacunku do mienia gminnego- problemem nas wszystkich
Apelujemy do mieszkańców naszej gminy oraz do lokalnych
przedsiębiorców, aby nie naklejali ogłoszeń na szybach gminnych
tablic, gdyż takie praktyki je niszczą i powodują, że wyglądają one
bardzo nieestetycznie, a nasze ogłoszenia w nich wywieszone nieczytelne i niedostępne. Ogłoszenia wywieszone na zewnątrz tablicy w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych bardzo
szybko stają się brudne, częściowo rozdarte, niekompletne, a klej
z taśmy niszczy szybę bezpowrotnie. Takie praktyki powodują,
że tablice niestety swoim wyglądem odstręczają przechodniów,
a nie zachęcają go lektury gminnych ogłoszeń.
Ponadto pamiętajmy, że umieszczanie ogłoszeń bez zezwolenia

Zarządcy, a w tym przypadku Gminy Wólka, jest wykroczeniem,
za który grożą sankcje karne (art. 63a Ustawy z dnia 20 maja 1971
r. Kodeks wykroczeń).
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tablicy ogłoszeniowej, to bardzo proszę o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Wólka do pok. nr 13,
I piętro.
Tablice są po to, abyśmy wszyscy z nich korzystali, róbmy to jednak z poszanowaniem naszego wspólnego mienia, które zostało
zakupione ze środków publicznych.
Emilia Sikorska, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

OGŁOSZENIA

Nie bądź kosmita ;) rozlicz w Wólce PIT-a :)
Wszystkim zależy na dynamicznym rozwoju i poprawie infrastruktury w okolicy, w której mieszkamy. Potrzebne są nowe,
oświetlone drogi, chodniki, obiekty sportowe i rekreacyjne. Zależy nam na bogatej bazie edukacyjnej, rozwiniętym transporcie
publicznym, poprawie bezpieczeństwa, atrakcyjnej ofercie kulturalnej. Chcemy, aby Gmina Wólka stawała się coraz piękniejsza.
Każdego roku wzrasta liczba mieszkańców. Rodzi to nowe po40 Wólka NEWS 1(7)2019

trzeby w rozbudowie i poprawie już istniejącej infrastruktury.
Niestety, wielu mieszkańców naszej gminy zameldowanych jest
na terenie innych gmin, płacąc tam podatek dochodowy.
Tak niewiele potrzeba, aby to zmienić. Wystarczy zameldować
się lub wpisać w zeznaniu podatkowym, jako aktualne miejsce
zamieszkania Gminę Wólka. Możecie Państwo także złożyć deklarację ZAP – 3. To bardzo ważne, gdyż wiąże się z konkretnymi

OGŁOSZENIA
korzyściami, jakie z tego tytułu płyną do budżetu naszej gminy.
Tylko wtedy możemy mieć pewność, że nasze pieniądze zasilą lokalny budżet, co z kolei przełoży się na poprawę warunków życia
w miejscowości, w której zamieszkujemy, w której koncentruje
się nasze życie. Warto podkreślić, że to prawie 40% odprowadzanego podatku.
Wszystkim zameldowanym mieszkańcom oraz tym, którzy
w zeznaniu podatkowym czy deklaracji ZAP – 3 wskazali Gminę
Wólka, dziękuję. Państwa podatek przyczynia się do poprawy
komfortu i jakości życia w okolicy, w której mieszkacie.
Chciałbym, abyście Państwo świadomie podjęli decyzję, gdzie
trafią Państwa pieniądze, jak zostaną wykorzystane i jakie związane są z tym korzyści.
Twój podatek w budżecie Gminy Wólka to inwestycje, które
będą służyć Tobie i Twoim najbliższym.
Tych Mieszkańców, którzy odpowiedzą na mój apel i rozliczą
podatek na rzecz gminy Wólka, jak również Tych, których podatek już zasila budżet naszej gminy, zapraszam do udziału w konkursie pt. Nie bądź kosmita ;) rozlicz w Wólce PIT-a :). Czekają
na Państwa bardzo atrakcyjne nagrody!!! Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.wolka.pl.
Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Fot. Elżbieta Kołtun

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania
Narkomanii
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów
związanych z nadużywaniem alkoholu oraz
zażywaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych należą do zadań
własnych Gminy. Zadania te realizowane
są poprzez coroczny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii, zatwierdzany Uchwałą Rady Gminy
Wólka. Działania zaplanowane w ramach
gminnych programów w roku 2019 stanowią nie tylko kontynuację przedsięwzięć
zapoczątkowanych w minionych latach,
ale są także odpowiedzią na nowe sugestie
i potrzeby środowisk realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii.
Główne założenia w roku 2019 dotyczą
przede wszystkim zwiększania dostępności
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych i ich rodzin, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej
rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe i narkomanii, poprzez m.in.
działalność pięciu Punktów Konsultacyjnych na terenie Gminy Wólka, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,
poprzez prowadzenie zajęć Świetlicy Środowiskowej w Turce oraz realizację programów profilaktycznych i edukacyjnych
w szkołach podstawowych (m.in. Program

Uwaga na kleszcze

Profilaktyczny „Domowi Detektywi”) zgodnie z rekomendacjami PARPA. Jak co roku,
organizowane są również kolonie i półkolonie letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Wólka, połączone z programem profilaktyczno-terapeutycznym.
W ramach realizacji Profilaktyki Pierwszorzędowej, już po raz drugi organizowany
będzie Festyn Familijny w Turce, którego
głównym celem jest promowanie wartości prorodzinnych. Poprzez wspólną zabawę, integrację oraz animację całych rodzin
zwracamy uwagę na to, jak, można prowadzić zdrowy styl życia, uczyć właściwych
relacji, promować dobre praktyki wychowawcze, profilaktyczne i edukacyjne. Festyn jest okazją do integracji lokalnej społeczności, kreatywną i pożyteczną formą
spędzenia wolnego czasu w towarzystwie
animatorów, rodzin i sąsiadów. Poprzez
różne formy artystyczne, pokazanie dorobku i funkcji Świetlicy Środowiskowej oraz
Szkoły Podstawowej Turce, zachęcamy do
wspólnego spędzania wspólnego czasu
w pozytywnej atmosferze i bez zbędnych
używek. Już dziś serdecznie zapraszamy
na II Festyn Familijny w Turce, który odbędzie się w czerwcu 2019 roku.

Ze względu na wiosenny wylęg kleszczy wszyscy właściciele zwierząt powinni zwrócić szczególną uwagę na swoich
czworonożnych pupili.
Leczenie boreliozy jest czasochłonne,
kosztowne ale i obciążone dużym ryzkiem
dla zwierzęcia. Wcześniejsze zabezpieczenie przed kleszczami uchroni zwierzaka
przed niepotrzebnymi cierpieniami, a być
może i śmiercią.
Nie narażajmy ich niepotrzebnie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
w Wólce

Elżbieta Kołtun,
Referat Infrastruktury,
Urząd Gminy Wólka
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Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
Od 1 stycznia br. na terenie powiatu
lubelskiego nadal świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, jednak uległy zmianie zasady jej udzielania. Główną zmianą
jest rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna.
Pomoc prawna będzie udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadcze-

nie, że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej.
W Urzędzie Gminy Wólka nieodpłatna
pomoc prawna udzielana jest w pokoju nr
23A na II piętrze w każdy czwartek i piątek od godziny 7.30- 11.30
Forma zapisu - Termin wizyty ustalany
jest telefonicznie pod nr 81 528 67 14

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające
trudności w komunikowaniu się mogą
otrzymać poradę przez telefon.
Bożena Taszarek, Referat Promocji,
Urząd Gminy Wólka

Witamy w gminie Wólka! Ruszamy z nową rubryką „noworodki”

Szanowni Państwo, w kolejnym numerze czasopisma Wólka News planujemy

utworzyć rubrykę poświęconą najmłodszym mieszkańcom naszej gminy pt. Witamy w gminie Wólka!
Zachęcamy Państwa do przesyłania
zdjęć nowonarodzonych dzieci wraz z informacją, jaką chcielibyście, aby została
umieszczona pod zdjęciem (np. imię i nazwisko dziecka, dzień i godzina urodzenia,
waga i wzrost).
Warunkiem opublikowania zdjęcia
w czasopiśmie jest przesłanie zdjęcia o odpowiedniej jakości - minimalny rozmiar
800 x 600 px (przy rozdzielczości 100 dpi),
wyrażenie pisemnej zgody na publikację

wizerunku dziecka oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odpowiednie
druki dostępne są na stronie internetowej
www.wolka.pl w zakładce Wólka News
oraz w pok. nr 13 (I piętro), Urząd Gminy
Wólka.
Podpisane zgody oraz zdjęcia w wersji
elektronicznej należy dostarczyć osobiście
do Urzędu Gminy Wólka (pok. nr 13 I piętro) do dnia 31 maja br. bądź przesłać mailowo na adres: emilia.sikorska@wolka.pl
(scan zgody).
Redakcja Wólka News

Dzieci Wsparły Hospicjum Małego Księcia w Lublinie
Młodzież z Bystrzycy, Charlęża i Sobianowic kolędowała w okresie od 27 do 30
grudnia 2018 roku. Odwiedzili miejscowości: Sobianowice, Bystrzyca, Swoboda
i Charleż. Uzbierane datki w kwicie 1 100
zł postanowili przekazać na Hospicjum
Małego Księcia. W kolędowaniu uczestniczyli: Agata i Ola Suszek, Marysia i Łu-

kasz Garbacz, Zuzia Pyła, Kacper Jakubiec,
Oliwka Żydek, Jagna i Tosia Stachal oraz
Amelia Wojtowicz.
Dziękujemy dzieciom za szlachetną akcję i okazaną pomoc potrzebującym.
Małgorzata Suszek

Mobilna aplikacja Gminy Wólka My Local News

Zachęcamy Państwa do korzystania
z bezpłatnej aplikacji My Local News, za po-

mocą której mogą być Państwo na bieżąco
z działaniami i aktualnościami naszej gminy. Korzystając z naszej aplikacji można
dowiedzieć się m.in. o istotnych wydarzeniach, terminach, harmonogramach,
spotkaniach, które bezpośrednio Państwa
dotyczą.
Aplikacja jest oczywiście dla Państwa
BEZPŁATNA, a jedynym warunkiem jest posiadanie telefonu z systemem Android lub

iOS. Aplikację My Local News instalujemy
ze sklepu z aplikacjami – w zależności od
systemu – Google Play lub AppStore.
ZA POBRANIE I INSTALACJĘ APLIKACJI NIE
SĄ OD PAŃSTWA POBIERANE OPŁATY!!!
Po pobraniu i instalacji należy dodać lokalizację, z której chcemy otrzymywać komunikaty oraz interesujące nas kategorie
wiadomości.
Redakcja Wólka News

Dane kontaktowe do Urzędu Gminy Wólka
Urząd Gminy Wólka
20-258 Lublin 62
Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50
tel.: 81 746 48 44
faks: 81 746 50 01
e-mail: gmina@wolka.pl

www.wolka.pl
www.facebook.com/wolkagmina/
www.mylokalnews.pl
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atrybut sędziego piłkarskiego
liczba grzechów głównych
kołysze się w zegarze
25 marca obchodzi imieniny
dalekomorski albo kosmiczny
grzybów pułkownik w „Panu Tadeuszu” A.Mickiewicza
zasługujący na dodatnią ocenę
sąsiednia gmina
akt woli Rady Gminy, organu stanowiącego
ukończył szkołę
prezydent USA dzięki, któremu powstała Polska niepodległa
gryzonie z Tatr
równoboczny prostokąt
miasto w pobliżu Katynia
rzuca nasiona w glebę
część Trójmiasta
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